Oferta

Niezale¿ne
wyjazdy
Nie marnuj czasu.
Podró¿uj tak, jak chcesz.
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Nasz zespół

Nie marnuj czasu.
Podró¿uj tak, jak chcesz.
Chcesz podróżować niezależnie, ale nie masz czasu
na zaplanowanie wyjazdu?
Chcesz optymalnie wykorzystać budżet i efektywnie
spędzić wakacje?
Wiemy, jak cenny jest Twój czas, więc przygotujemy
wyjazd za Ciebie.

Co zyskasz?
Obniżenie kosztów i kompleksowe zaplanowanie Twojego
wyjazdu, dzięki czemu spędzisz urlop w swoim stylu,
a wakacje będą inspirującą podróżą.
Wzbogacimy Twój wyjazd o poznanie lokalnej kultury
i najciekawszych, a nie koniecznie najbardziej
turystycznych miejsc.
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Korzyści
dla Ciebie

Obniżenie
kosztów
wyjazdu

Plan podróży
dopasowany do
Twoich potrzeb
Oszczędność czasu
przeznaczonego
na planowanie

kontakt@architekcipodrozy.pl

Świetne wakacje
spędzone
w Twoim stylu

Korzystne
zakwaterowanie
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Korzyści
dla Ciebie

Lepsze ceny połączeń lotniczych, hoteli, wynajmu
samochodów, taksówek oraz przewodników.

To Ty decydujesz o tym, jak spędzisz swój czas na
wyjeździe. My pomożemy Ci zrealizować Twoje
plany.

Najciekawsze opcje spędzania wolnego czasu
dopasowane do Twoich preferencji i zainteresowań
sprawią, że wyjazd będzie niezapomnianym
przeżyciem.
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Oszczędzisz czas – wystarczy, że podasz nam
niezbędne informacje, a my zajmiemy sie resztą.

Nocleg będzie dopasowany do Twoich oczekiwań,
niezależnie do tego, czy preferujesz 5-gwiazdkowy
hotel, czy rodzinny pensjonat.
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OFERUJEMY
przygotowanie Twojej

NIEZALEŻNEJ

PODRÓŻY
kontakt@architekcipodrozy.pl

Transport międzynarodowy
i lokalny

Wyszukiwanie
noclegów

Indywidualny plan podróży

Mapy i przewodnik
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co wchodzi
w skład usługi?

Znajdziemy najlepsze połączenia lotnicze
międzynarodowe oraz lokalne. Przedstawimy ofertę
na samochod, który będzie czekał na
lotnisku lub w hotelu. Udzielimy szczegółowych
informacji o transporcie publicznym i możliwościach
dojazdu do konkretnych miejsc w danej lokalizacji,
wraz z rozkładem i czasem jazdy.

W planie podróży znajdziesz najciekawsze opcje
spędzania czasu w danym miejscu, z podziałem na
pory dnia. Opcji będzie kilka i będą przygotowane na
podstawie informacji o Twoich zainteresowaniach
i tym, co najbardziej chcesz zobaczyć. Plan zawiera
informacje jak dojechać do danego miejsca, ile
kosztuje wstęp i ile czasu może zająć zwiedzanie.
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Dostaniesz po 2 lub 3, zależnie od wybranej
opcji planu, propozycje sprawdzonych
noclegów w każdym miejscu, które planujesz
odwiedzić w czasie swojej podróży.
Sugerowane noclegi będą dostosowane do
Twojego budżetu, wymaganego standardu
oraz dodatkowych preferencji (np. hotel
polecany dla par, rodzin z dziećmi,
w centrum, w spokojnej dzielnicy itp.)

Dostaniesz interaktywną mapę,
umożliwiającą Ci łatwe wyznaczenie trasy do
zaznaczonych na niej sugerowanych miejsc,
restauracji, hoteli, dworców kolejowych
i autobusowych. W przewodniku znajdziesz
informację o rekomendowanych przez nas
miejscach i obiektach oraz praktyczne
informacje o tym, jak poradzić sobie na
miejscu.

03

Referencje

Hiszpania i Portugalia, 15 Dni
Bartosz Kozłowski Prezes, Herkules Sp. z o.o.

Australia, wschodnie wybrzeże, 27 dni
Ola i Adam

Singapur i Filipiny, 15 dni
Bogumiła i Ireneusz

Szybkie życie nie pozwala zrobić wszystkiego
tak jakby się chciało. Dzięki Architekom Podróży
jestem w stanie godzić wspaniałepodróże
z intensywną pracą zawodową. Bardzo szybki
i niemal przyjacielski kontakt. Expresowe poprawki
planów zgodne z moimi wskazówkami. Magia
polecanych miejsc których nie znajdzie się
w przewodniku ….bezcenna.

Z naszego punktu widzenia najbardziej istotny był
etap przygotowania podróży – wybór miejscowości
do odwiedzenia na trasie naszej wycieczki, terminów
i hoteli oraz ogólny zarys pobytu na danym obszarze.
Pod tym względem plan sprawdził się bez zarzutu,
kierowaliśmy się nim w pełni i był prawie bezbłędny.
Fajnie również, że udało się Wam uwzględnić moje
zainteresowania astronomiczne i wskazać ciekawe
miejsca do odwiedzenia w tym kontekście.

Współpracę z Architektami Podróży wspominam
bardzo dobrze. Szybko i precyzyjnie reagowali na
moje wytyczne. Sprawdziliśmy się już na początku
wspólnie na dwa komputery kupując bilety lotnicze.
Nie byłam jednak klientem jedynie wyczekującym –
jeśli coś mi w programie nie odpowiadało, to
mówiłam o tym ale również sama brałam się
za poszukiwanie odpowiadających mi rozwiązań.
Dzięki temu powstały program w pełni odpowiadał
moim oczekiwaniom.

Serdecznie polecam!
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Nasz zespół

Jesteśmy małą ﬁrmą specjalizującą się w przygotowywaniu
kompleksowych, szytych na miarę wyjazdów.
Wierzymy, że tylko praca wykonywana z pasją może być
najwyższej jakości. Naszą pasją są samodzielne podróże
i właśnie tą pasją chcemy się z Tobą dzielić, przygotowując
Twój wyjazd.
Zorganizujemy Twój wyjazd lepiej, taniej
i przyjemniej niż kiedykolwiek!

Skontaktuj się z nami!
www.architekcipodrozy.pl/plan-podróży
e-mail: kontakt@architekcipodrozy.pl
Martyna Nowicka: tel: 782 588 297
Mateusz Paprocki: tel: 602 557 952
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