
1

BHUTAN
Lokalne celebracje
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Bhutan
Kultura i natura spoza szlaku

dziesz sam na sam z  majestatem gór 
i świątyni w buddyjskim klasztorze Takt-
shang (Taktsang) Goemba, zwanym 
Gniazdem Tygrysim. Podczas wyprawy 
wgłąb kraju, do doliny Bhumtang, do-
świadczysz piękna nieskażonej przyrody 
poza turystycznym szlakiem. 

Bhutan to jeden z  najbardziej tajemni-
czych krajów. I najtrudniej dostępnych 
dla turystów. Niewiele połączeń lotni-
czych, położenie wśród Himalajów Wy-
sokich i Środkowych, droga lądowa do-
stępna tylko z  Indii, specjalne opłaty za 
pobyt... Tych, którzy jako nieliczni, udają 
się w podróż do Bhutanu, Kraina Grzmią-
cego Smoka wita niezmąconym spoko-
jem, dziewiczą przyrodą i  harmonijnym 
podejściem do życia. Królestwo Bhutanu 
stawia na zrównoważony rozwój z dba-
łością o środowisko, w tym ekoturystykę 
na najwyższym poziomie!

Wyprawa do Bhutanu to 
gratka dla świadomych po-
dróżników, amatorów niszo-
wych  trudno dostępnych desty-
nacji  tych, którzy chcą połączyć 
umiarkowanie aktywny wypo-
czynek ze spokojem umysłu.
Podczas tej wyprawy do Bhutanu za-
znasz kilku jego odsłon. Zrozumiesz, 
dlaczego jakość życia mieszkańców 
nie liczy się w  PKB, a  w  Szczęściu 
Narodowym Brutto. Poznasz unikal-
ną kulturę, uczestnicząc w celebra-
cjach, festiwalach i codziennych ak-
tywnościach mieszkańców Bhutanu. 
W dolinie Phobijka tradycje zacho-
wały swój pierwotny charakter. Lo-
kalne festiwale są pełne śmiechu 
i  rodzinności, Przekonasz się o  tym, 
celebrując wraz z  mieszkańcami 
małych wiosek Ura czy Tang. Pobę-
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uczestnictwo w życiu lokalnych 
społeczności (poprzez lokalne cele-
bracje w wiosce Tangsibi i Ura)

wizyty w imponujących pałacach, 
świątyniach i klasztorach buddyj-
skich

eksploracja Tygrysiego Gniazda bez 
tłumów

degustacja ary z gospodarzami 
w tradycyjnym bhutańskim domu

poranna puja (modlitwa) z mni-
chami w jednym z klasztorów

widowiskowe loty nad Himalajami

tradycyjna, lecznicza kąpiel z gorą-
cymi kamieniami

przysmaki kuchni bhutańskiej

eksploracja Thimpu - stolicy i naj-
większego miasta Bhutanu

zakwaterowanie w ekologicznych 
hotelach i na królewskim eko-kem-
pingu

Atrakcje wyprawy:

Kiedy przestajesz tylko obserwować rze-
czy i  wydarzenia a  stajesz ich częścią, 
wówczas przechodzisz linie między zwie-
dzaniem a  doświadczaniem, między 
patrzeniem, a połączeniem z tym, co wi-
dzisz. Takie rzeczy nie dzieją się od razu, 
wymagają czasu i  zrozumienia, wyma-
gają ciekawości i  zaangażowania. Wy-
magają odpowiedniego prowadzenia 
przez przewodników, lokalnych miesz-
kańców, naturę, symbole świata widzial-
nego i świata niewidzialnego. To co wi-
dzimy jest tak samo ważne jak to, czego 
nie widzimy: baśnie, legendy, duchy gór 
i  dolin, opiekunowie domów i  świątyni. 
Wiemy jak towarzyszyć Ci w tym zrozu-
mieniu innych kultur, wiemy jak zamienić 
bierną podróż w  coś, co transformuje 
Ciebie i poszerza rozumienie świata.

Podróż, 
która transformuje
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Bartek

Reporter zagraniczny, nagradzany pi-
sarz, podróżnik, fotograf, wspinacz 
i snowboardzista.

Jako pisarz debiutował książką Może 
(morze) wróci. Opowieść o Uzbekistanie 
i  ginącym Morzu Aralskim została na-
grodzona Bursztynowym Motylem – na-
grodą im. Arkadego Fiedlera oraz Na-
grodą Magellana dla Najlepszej Książki 
Reportażowej 2013 roku.

Związany jest z wydawnictwem Czarne, 
w  którym w  2015 roku ukazała się jego 
druga książka Wszystkie Ziarna Piasku. 
Reportaż z  terenów Sahary Zachodniej, 
ostatniej afrykańskiej kolonii, został na-
grodzony przez Fundację Afryka Inaczej 
Afrykasem 2015 i  nominowany do Na-
grody Newsweeka im. Teresy Torańskiej. 
Z kolei w  2017 ukazała się jego trzecia 

książka Afronauci – reportaż o pewnym 
Zambijczyku, który 50 lat temu marzył, 
by zostać pierwszym człowiekiem na 
Księżycu.

Bartek obecnie podróżuje do krajów 
Afryki Środkowej, gdzie pracuje nad no-
wymi projektami. Współpracuje z  pi-
smem Kontynenty, Dużym Formatem 
Gazety Wyborczej oraz magazynem Pi-
smo. Jest stypendystą Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Karma

Rodowity Bhutańczyk, charyzmatyczny 
przewodnik na wyprawach kulturowych 
i trekkingowych. 

Od 15 lat jest przewodnikiem na wy-
cieczkach kulturowych i  trekkingowych, 
od 10 lat współpracuje z Renatą. Zabiera 
uczestników wypraw Soul Travel w  po-
dróże życia po niedostępnych częściach 
swojej ojczyzny. Umożliwia uczestnicze-
nie w  codziennym życiu mieszkańców, 
jak też w celebracjach czy ceremoniach 
religijnych. 

Karma to ostoja spokoju i życiowej mą-
drości – kwintesencja Bhutanu w  jed-
nym człowieku. Bardzo lubi poznawać 
ludzi z różnych zakątków świata. W jego 
towarzystwie nie sposób się nudzić, 
a spokój Karmy udziela się uczestnikom 
wypraw do Bhutanu.

Przewodnicy - 
Bartek Sabela  

i Karma z Bhutanu
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Będziemy eksplorować! Między inny-
mi, wyruszymy na 4 dni w głąb krainy 
Bhumtang, praktycznie nieuczęszcza-
nej części Bhutanu, by dotrzeć do tych 
bardziej odległych i tajemniczo ukrytych 
wiosek, jak Tang czy Ura. Region obfituje 
w bujne łąki, gęste lasy sosen himalaj-
skich oraz zjawiskowe szczyty gór. Będzie 
to okazja do poznania tutejszych miesz-
kańców, spróbowania lokalnych potraw 
i ciepłego alkoholowego trunku: ary oraz 
biesiadowania, czyli po prostu uczest-
nictwa w  życiu małej lokalnej społecz-
ności.

Życie na wsi, tradycje i  legendy odbie-
gają od tego, co można zobaczyć w za-
chodniej części kraju (Thimpu i Paro oraz 
Phunaka). Wybierzemy się do wiosek, ta-
kich jak Tang czy Tahung. W tej drugiej, 
nad doliną góruje XVI-wieczny Pałac 
Tang Ugyencholing, należący do rodzi-
ny Kunzang Choden, bhutańskiej pisarki 
i lokalnej działaczki.

Wbrew pozorom, to wielki przywilej spać 
w naturze, tym bardziej, że jakość kem-
pingu jest nadzorowana przez samego 
Króla Bhutanu! Wędrowne kempingi (są 
ich dwa rodzaje: podstawowe i luksuso-
we) zaprojektowano tak, aby estetycz-
nie łączyły się z lokalną architekturą i at-
mosferą. 

Te ostatnie dorównują komfortem wa-
runkom hotelowym i  z  takich będziemy 
korzystać. Są to duże namioty sypialne 
z  łóżkami i pościelą (prześcieradło, po-
duszka i  ciepły śpiwór), a  pod stopami 
miękkie, ciepłe dywany. Kemping posia-
da dobrze wyposażoną kuchnię, a  do-
świadczeni kucharze gotują smaczne 
potrawy, bazując na świeżych składni-
kach i regionalnych warzywach.

Dolina Bhumtang Kemping Królewski 
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Festiwal Tangsibi 
Mani 

i lokalne celebracje

Wybierzemy się na festiwal w małym tra-
dycyjnym miasteczku w dolinie Ura, nie-
opodal Bhumtang. Festiwal ma miejsce 
w świątyni Tangsibi Tashiling i pochodzi 
z najstarszych tradycji tybetańskich, gdy 
buddyzm zawędrował tutaj z Tybetu. Fe-
stiwal to feria barw i artystycznych tań-

ców. Jest to najbardziej skryty i najmniej 
uczęszczany festiwal w Bhutanie. Lokalni 
mieszkańcy okolicznych gór przemie-
rzają w  odświętnych strojach wiele ki-
lometrów, by pomodlić się i świętować. 
Wierzy się iż uczestnictwo w  celebracji 
przynosi spokój i  pomyślność. Dla nich 
to czas radości i spotkań, a dla nas nie-
spieszne poznawanie kultury – wyjątko-
wa okazja, by zakosztować najlepszego 
lokalnego jedzenia oraz porozmawiać 
z  mieszkańcami. To najważniejszy spo-
sób na poszerzenie zrozumienia innej 
kultury.  
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To na jednym z  klifów nieprzerwanie 
utrzymuje się rytm wybijany porannymi 
modlitwami. Taktsang - świątynia za-
czepiona na 900 metrowym klifie, zwa-
na Tygrysim Gniazdem, to miejsce wie-
lu pielgrzymek. Naucza Bhutańczyków 
mocy, która płynie z  natury, a  legenda 
powiada iż jest tam zachowana mą-
drość, którą kraj wykorzystuje przy wy-
borze swojej drogi. Wyruszymy na tyle 
wcześnie, by odkryć ją dziewiczą, skąpa-
ną jedynie w porannej mgle.

Relaks na górskim powietrzu! Zbita z de-
sek „wanna” ustawiona na skraju rze-
ki. Przyjemny szum. Gorące kamienie 
ogrzewają leczniczą wodę. Ciało się roz-
luźnia, a na horyzoncie szczyty gór. Takie 
zabiegi zregenerują ciało po pieszych 
wędrówkach. I pozwolą „zanurzyć” się 
w stylu życia mieszkańców Himalajów.

Symbol Bhutanu - 
Świątynia Tygrysie 

Gniazdo 

Kąpiele zdrowotne
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Wylot z Polski i przelot przez jeden z por-
tów do Delhi. Przylot do Delhi w późnych 
godzinach nocnych. W zależności od 
zasobów czasowych – nocleg w  Delhi 
lub przelot od razu do Bhutanu poran-
nym lotem.

Dzień 1: 
Warszawa - Delhi

Dzień 2: 
Delhi - Paro - Thimpu 

(2 h lotu 
+ 1 h samochodem) 

11

Poranny wylot z Delhi i przylot na mię-
dzynarodowe lotnisko Paro. Powitanie 

z królestwem zaczyna się widowiskowo, 
czyli od lotu nad Himalajami. To jeden 
z  najbardziej spektakularnych widoków 
najwyższego na świecie pasma gór 
z Mount Everestem na czele. Lądowanie 
w  tonącej w  zieleni dolinie Paro, pełnej 
lasów, świątyń i farm.

Powitanie w  bhutańskim stylu z  Ta-
shi Khaada przez przewodnika, Karmę. 
Przejazd do Thimpu. Czas na eksplora-
cję stolicy i  wizytę w  letniej rezydencji 
rządu Bhutanu oraz Je Khempo, głów-
nego duchownego Bhutanu. Majesta-
tyczny Dzong w  Thimpu, górujący nad 
rzeką Wang Chu, składa się z ponad 30 
budynków, w tym świątyni z budda Sha-
kyamuni. Spacer po centrum Thimpu, co 
jest ciekawym doświadczeniem samym 
w sobie.
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Dzień 3: 
Thimpu - Phobjika 

(130 km, 4 h)

Przejazd do doliny Phobjika przez Dochu 
La – przełęcz na wysokości 3150 m n.p.m, 
która zapewnia niesamowite widoki 
głównego łańcucha Himalajów. Wybie-
rzemy się na przechadzkę po lesie peł-
nym flag modlitewnych i labiryntu złożo-
nego ze 108 stup.

Dalej wyruszymy do polodowcowej roz-
łożystej doliny Phobjika, będącej częścią 
Parku Narodowego Czarnych Gór, a ob-
szar północnej części pasma Jowo Dur-

shing jest pod całkowitą ochroną. Doli-
na to dom żurawi czarnoszyich, które co 
roku przylatują tu zimą z Tybetu i Syberii. 
Stamtąd nie ma drogi dalej, gdyż zamy-
kają ją kolejne szczyty – trzeba zawrócić.

Tego popołudnia odwiedzimy położo-
ny na wzgórzu Klasztor Gangtey, jedno 
z  najstarszych miejsc tradycji buddyj-
skiej Ningma (to jedna z  czterech naj-
ważniejszych tradycji buddyjskich).

Po odwiedzeniu klasztoru udamy się na 
spacer ścieżką w  dół doliny, wzdłuż la-
sów sosnowych i gospodarstw. Poczuje-
my przestrzeń tego miejsca.

Nocleg w  dolinie Phobijka (wysokość 
2900 n.p.m.).
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Dzień zacznie się porannym spotkaniem 
z  mnichami w  położonej na wzgórzu 
Gangtey Gompa. Phobjika to przysta-
nek na naszej drodze na wschód kra-
ju. Tego dnia pokonamy przełęcz Pele 
Le (3300m), oznaczoną stupą oraz fla-
gami modlitewnymi. Roztacza się z niej 
wspaniały widok na najwyższe szczyty 
królestwa, a  w  okolicy przełęczy często 
spotyka się pasterzy jaków ze stada-
mi. To miejsce wyznacza granicę mię-
dzy Bhutanem zachodnim i środkowym. 
Stanowi także zachodnią granicę Parku 
Narodowego Jigme Singye Wangchuck. 

Dzień 4: 
Dolina Phobjika - 

Bhumtang (160 km, 5,5 h)

Po drugiej stronie przełęczy znajduje się 
Dolina Longta.

Po południu wizyta w  jednym z  naj-
bardziej majestatycznych i  bogatych 
w  historię dzongów w  kraju – Trong-
sa, a  następnie przejazd do malowni-
czej doliny Bhumtang. To najpiękniejsza 
droga w  Bhutanie, rzec można „po-
dróż sama w  sobie”. Przełęcze Yotong 
La (3425m), nisko zawieszone chmury 
i  snopy światła w  dolinach oraz białe 
szczyty dookoła. Bhumtang to serce re-
ligijne i kulturowe kraju, praktycznie nie-
uczęszczana część Bhutanu. Spędzimy 
w niej kilka dni. Przyjazd i zakwaterowa-
nie w hotelu. Wieczór na odpoczynek.

Nocleg w hotelu w Bhumtang (wysokość 
2560 m n.p.m.).
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Już z samego rana wyruszymy do głów-
nego klasztoru Jakar (Świątynia Białego 
Ptaka), a następnie do kolejnych świą-
tyń o  magicznych nazwach Jambay, 
Kurjey, Kencho Sum. Jambay Lakhang to 
kameralny klasztor w  dolinie, gdzie za-
wsze spotyka się starszych ludzi pogrą-
żonych w  modlitwie. Chodzą wówczas 
dookoła świątyni, poruszając młynkami 
modlitewnymi i paląc kadzidła. Nieopo-

Dzień 5: Bhumtang

dal jest również klasztor Kurjey Lakhang, 
gdzie medytował Guru Rinpocze (ślady 
jego ciała są odbite w  jednej z  jaskiń). 
Odwiedzimy ten jeden z najważniejszych 
dla religii buddyjskiej klasztor.

Miejsca odwiedzane w  dolinie Bhum-
tang mają wiele mitycznych legend - 
najstarsze z nich datowane są na 7 wiek 
n.e. Przewodnik wprowadzi nas w  świat 
tradycyjnych rytuałów i wierzeń, odczy-
tując tajemnicze symbole i  znaki. Wie-
czór spędzimy przy ogniu.

Nocleg w hotelu w Bhumtang.
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Z Bhumtangu pojedziemy do doliny Ura, 
do wioski Tangsibi. Tam, w murach za-
bytkowej świątyni, odbywa się niezwykły 
festiwal. Słynie on z wykonywanych tań-
ców z maskami i jest odprawiony w tra-
dycji najstarszego buddyzmu. To właśnie 
tutaj Terton - tybetański mistrz buddyjski 
Sherab Mebar - założył świątynię. Mani, 
czyli lokalne święto społeczności, to 
prawdziwa uczta kolorów i  tradycji. Dla 
nas również uczta fotograficzna. 

W drodze powrotnej zatrzymamy się na 

Dzień 6: 
Bhumtang - Tangsibi - 

Tang (90 km, 1,5 h + 1 h) 

przełęczy Sherthangla (3590 m n.p.m.), 
skąd widać najwyższą górę w Bhutanie 
i najwyższy niezdobyty szczyt świata Mt. 
GangkharPuensum.

Po południu przejedziemy do malow-
niczej doliny Tang, skąd pochodzi nasz 
lokalny przewodnik - Karma. Rozbijemy 
obóz nad rzeką. 

Wieczorem gorąca i  lecznicza kąpiel, 
według starej bhutańskiej receptury, na-
zywanej „Chu Tse”. Kamienie pochodzą-
ce z rzeki zostają podgrzane i zanurzone 
w dużej drewnianej wannie wypełnionej 
wodą i  ziołami. Kąpiel ma właściwości 
mocno regenerujące!  

Nocleg na królewskim campingu w doli-
nie Tang (wysokość 2700 m n.p.m.)
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Dzień 7: 
Tang - Bhumtang 
(30 km, 50 min)

Dzień 8: 
Bhumtang - Paro 

(lot, 25 min) 

Kolejny dzień z  lokalną społecznością. 
Przespacerujemy się wśród pól (30 min) 
do wioski  górującej nad doliną – Ugy-
encholing (2850 m). Droga prowadzi 
wzdłuż rzeki Chamkhar Chu. Wejdziemy 
do XVI-wiecznego Pałacu Tang Ugy-
encholing, należącego do rodziny pi-
sarki Kunzang Choden. W środku pa-
łacu znajdują się bardzo bogate zbiory 
przedmiotów rodzinnych, pokazujące 
tradycje i  kulturę kraju. Sama Kunzang 
Choden napisała kilkanaście książek 
o tradycjach Bhutańczyków oraz zebra-
ła legendy tych ziem. Historia Bhutanu 
tutaj pokazuje się jak na dłoni.

W drodze powrotnej odwiedzimy Płoną-
ce Jezioro, święte miejsce gdzie zosta-
ły ukryte skarby przywożone z  różnych 

stron świata. Wierzy się, że wrzucenie 
małej monety ofiarowanej z  intencją 
temu miejscu ma dużą moc sprawczą. 
Marzenie wrzucającego zostanie speł-
nione. 

Wczesnym wieczorem powrót do mia-
steczka na bhutańskie piwo Weissbier, 
przygotowywane według szwajcar-
skiej receptury. Przyczyną tego trunku 
jest znany w całej dolinie Szwajcar, któ-
ry zawitał tu ponad 40 lat temu, oferu-
jąc mieszkańcom produkty ze swojego 
dzieciństwa (również ser Gruyer).

Nocleg w hotelu w Bhumtang. 
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Krótki i niezwykle malowniczy przelot do 
doliny Paro. Spacer po miasteczku, czas 
na relaks, zakupy i  pyszną kawę. Być 
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Dzień 9: 
Paro – Taksang 
(trekking, 5 h)

Dzień 10 i 11: 
Paro - Delhi - Warszawa

O  wschodzie słońca wyruszymy leśną 
ścieżką ku klasztorowi Taktsang, nazy-
wanemu też Tygrysim Gniazdem. To 
najsłynniejsza i  najpiękniejsza budow-
la w  Bhutanie. Podejście jest strome, 
a marsz w dwie strony zajmuje około 5 
godzin. Od ponad 1200 lat jest to ważny 

Transfer na lotnisko w Paro i przelot do 
Delhi. Zakwaterowanie w  komfortowym 
hotelu w okolicach lotniska. Odpoczynek 
i korzystanie z możliwości hotelu (basen, 
opcjonalnie SPA). Późnym wieczorem 
przejazd na lotnisko i  przelot do kraju. 
Przylot do Polski dnia następnego w go-
dzinach południowych.

cel pielgrzymek, oferujący schronienie 
potrzebującym. Klasztor jest przycupnię-
ty na występie skalnym, nad urwiskiem 
górującym 900 metrów nad Doliną Paro. 
To święte miejsce zostało ochrzczone, 
gdy Guru Rinpoche dotarł tu na grzbie-
cie latającego tygrysa i wybrał jaskinię 
znajdującą się za dzisiejszym klasztorem 
na miejsce medytacji. Kiedy będziemy 
schodzić, wycieczki dopiero będą tam 
zmierzać. 

Nocleg w hotelu w Paro.
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może odwiedzimy mnichów w lokalnym 
klasztorze Zurig Dzong na wzgórzu. Stąd 
rozpościera się wspaniały widok na pa-
noramę miasta i  pola uprawne. A przy 
odrobinie szczęścia, uda nam się zoba-
czyć lądujący samolot, wciskający się 
śmiało w wąską dolinę.

Wybierzemy się również do Rinpung 
Dzong (Forteca na Górze Klejnotów), 
gdzie znajduje się siedziba administra-
cyjna i duchowa doliny Paro. 

Nocleg w Paro (wysokość 2280 m n.p.m.)
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Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
•	 własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
•	 stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, 

ważną do końca roku

Upominki 
dla uczestników wyprawy
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Data:  02 - 12.03.2023 (9 dni w Bhutanie)
Grupa: 8 - 12 osób
Cena:  4000 PLN + 5170 USD
Po zniżce: 4000 PLN + 4870 USD
Oszczędzasz 300 USD rezerwując wyprawę do 15 grudnia! 

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.

Wliczone w koszty wyprawy: 

loty na trasach międzynarodowych Delhi - Paro / Paro - Delhi

lot na trasie wewnętrznej Bhumtang - Paro

wiza do Bhutanu i wiza do Indii

w Bhutanie wygodne zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-os. z ła-
zienką, 1 nocleg na campingu królewskim w namiotach dwuosobowych

w Indiach 1 lub 2 noclegi w hotelu 4* Four Points for Sheraton lub podobnym

opłata za zrównoważony rozwój (SDF) w Bhutanie: 200 USD za dzień poby-
tu/osoba

transport autobusowy w Bhutanie

kucharz, pomocnicy podczas nocy na kempingu

odżywcza lokalna i międzynarodowa kuchnia (3 posiłki dziennie)

opieka polskojęzycznego przewodnika i fotografa - Bartka Sabeli

opieka lokalnego przewodnika w Bhutanie

kontakt alarmowy z biurem Soul Travel

Informacje Praktyczne oraz złożony PDF z opisem Wyprawy

ubezpieczenie Turystycznego Funduszy Gwarancyjnego i  Turystycznego 
Funduszu Pomocowego

ubezpieczenie KL – 100 000 EUR, NW – 16 000 PLN, BAGAŻ – 1600 PLN

5% dochodów wspiera projekty lokalne
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bilet lotniczy (Polska - Delhi - Polska) - około 2800 PLN 

na opłaty do wejść do obiektów, donacje dla mnichów i  lokalnych prze-
wodników, oraz na napiwki należy przeznaczyć 270 USD (płatne przewod-
nikowi na miejscu)

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596

www.soultravel.pl 
kontakt@soultravel.pl (zalecany kontakt) 

tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela
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