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Pierwsza śmieciarka STAR 20 zwana „koziołkiem” lub „bajaderą”

TURCJA   26.05.12 - 7 dni /KTW/ALL, HOTEL 3*   909,- ZŁ
TUNEZJA   31.05.12 - 7 dni/KTW/ALL, HOTEL 3*  1145,- ZŁ
EGIPT   26.05.12 - 7 dni/KTW/ALL, HOTEL 4*  1209,- ZŁ
KRETA   26.05.12 - 7 dni/KTW/ALL, HOTEL 3*+ 1399,- ZŁ
TENERYFA  31.05.12 - 7 dni/KTW/SOFT ALL, HOTEL 4*  1459,- ZŁ
MAJORKA   01.06.12 - 7 dni/KTW/ALL, HOTEL 3*  1759,- ZŁ

BIURO PODRÓŻY SUN TRAVEL
Ruda Śl. ul. Wolności 20 (wieżowiec)
tel. 32 243-52-99 
www.suntravel.com.pl
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W LASTACH ZAWRZAŁO - 
SKORZYSTAJ I TY !

REKLAMA

Po pierwsze : Ile chcemy przezna-
czyć na wakacje?

Pierwsza sprawą, którą musimy 
ustalić to niestety kwestia finansowa, 
gdyż nie da jej się tutaj przeskoczyć. 
Staramy się określić kwotę, którą chce-
my wydać na nasze wymarzone waka-
cje, uwzględniając w tym koszty same-
go pobytu (nocleg, wyżywienie), 
koszty transportu (dojazd własnym sa-
mochodem , autokar, samolot) oraz 
koszty wydatków na miejscu wypo-
czynku.

W naszym biurze podajemy wszyst-
kie koszty więc klient nie musi się mar-
twić o dodatkowe nieprzewidziane 
oraz nieplanowane wydatki.

Po drugie : Kraj czy zagranica?
To pytanie najlepiej zadać specjali-

stom. Jesteśmy sprawdzonym biurem 
podróży i zajmujemy się organizacją 
całej imprezy od a do z. Jesteśmy po to, 
żeby przedstawiać klientom najlepsze 
dla nich oferty, właśnie szytej na miarę. 
Nasze piętnastoletnie doświadczenie 
sprawia, że wakacje stają się niezapo-
mnianą przygodą. Po przedstawieniu 
naszych propozycji i z kraju i z zagra-
nicy klient decyduje, która oferta jest 
dla niego lepsza. Najczęściej jednak 
wybór pada na wakacje zagraniczne. 
Decyduje o tym gwarancja pogody i 
niejednokrotnie bardzo dobra cena. W 
tej chwili tygodniowy pobyt w czerw-
cu z wyżywieniem all inclusive czyli 
napojami alkoholowymi i bezalkoho-
lowymi, przekąskami itp. za granicą 
kształtuje się już od 1013,- zł z wylo-
tem z Katowic. 

Po trzecie : Zakwaterowanie
Tutaj właściwie wszystko zależy od 

preferencji klienta. Do wyboru mamy 

Niech żyją wakacje, niech żyje pole,  
las i słońce i woda i wakacyjny czas...

Letni wypoczynek można by powiedzieć, że jest nagrodą za cały rok ciężkiej pracy. To najbardziej wyczeki-
wany czas w roku. Gdy nadchodzi odkładamy wszystkie problemy na dno szafy i jedziemy na urlop... Pytanie 
tylko gdzie?  Kwestia wyboru miejsca wakacyjnego może nam przysporzyć wiele kłopotów. Często jesteśmy 
niezdecydowani i najlepiej odwiedzilibyśmy cały świat. 

luksusowe hotele ze SPA, pensjonaty, 
pokoje prywatne, domki letniskowe 
oraz pola namiotowe. Naszym klien-
tom staramy się dobrać warunki za-
kwaterowania dla każdego turysty in-
dywidualnie. Gdy na wakacje wybiera 
się rodzina z dziećmi polecamy hotele 
klubowe, które w ostatnim czasie stały 
się bardzo modne. Na miejscu polski 
animator czasu wolnego, organizuje 
dla dzieciaków konkursy, zabawy, mini 
przedstawienia i dyskoteki. Jeżeli na 
wakacje chcą się wybrać osoby, które 
pragną ciszy i spokoju zaproponujemy  
miejsca oddalone od centrum dużych 
kurortów. W naszym biurze dostępne 
są również propozycje dla osób mło-
dych szukających rozrywki oraz  wy-
jazdy ściśle związane z religią, jak 
pielgrzymki do miejsc świętych.

Po czwarte : Forma wypoczynku 
Wielu z nas po ciężkich dniach pra-

cy nie ma już ochoty na poznawanie, 
zwiedzanie czegokolwiek. Zamiast 
tego wolimy odpocząć od wszystkich i 

maksymalnie się zrelaksować. Właśnie 
dla takich ludzi turystyka wypoczyn-
kowa stanowi najodpowiedniejszą for-
mę wolnego czasu. Dla klienta o takich 
właśnie preferencjach nie ma zazwy-
czaj znaczenia miejsce, w którym spę-
dzi wymarzony urlop, lecz odpowiedni 
hotel, który zapewni wszystkie atrak-
cje dla błogiego wypoczynku. Pomimo 
wszystko większość naszych klientów 
prócz plażowania, korzystania z atrak-
cji, które zapewnia dobry hotel  rów-
nież chce zobaczyć i przeżyć coś wię-
cej. Dla takiego turysty organizatorzy 
przygotowali na miejscu możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych. Dla coraz większej grupy „ po-
dróżników” , wypoczynek łączy się z 
rejsem lub zwiedzaniem. Taka możli-
wość istnieje np. w Egipcie, gdzie wy-
poczynek  w kurorcie można połączyć 
z rejsem po Nilu lub zwiedzaniem pira-
mid i Kairu. Wiemy, iż zapotrzebowa-
nie na podobne propozycje jest ogrom-
ne. Wychodząc na wprost 

oczekiwaniom, zachęcamy do zapo-
znania się z ofertami objazdowo-wy-
poczynkowymi jak i pozostałymi.

Po piąte : Śpisz spokojnie czyli 
ubezpieczenia turystyczne 

Każdy wyjazd turystyczny stwarza 
dla uczestników wiele sytuacji poten-
cjalnie niebezpiecznych, grożących 
uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub 
mieniu dlatego bardzo ważnym ele-
mentem poza wyborem imprezy tury-
stycznej jest zabezpieczenie swojej 
podróży.

Na rynku dostępna jest bardzo boga-
ta oferta ubezpieczeń , która pozwoli 
każdemu na wybranie odpowiedniego 
zabezpieczenia . 
W turystyce  wyróżniamy ubezpiecze-
nia- :

1. Obowiązkowe - ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej posiada-
czy pojazdów mechanicznych za szko-
dy powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów , dotyczących imprez z do-
jazdem własnym.

2. Dobrowolne - od następstw nie-
szczęśliwych wypadków i kosztów le-
czenia - rzeczy osobistych i bagażu 
podróżnego - ubezpieczenie kosztów 
odstąpienia od umowy - assistance - 
ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej 

Ubezpieczenie następstw nieszczę-
śliwych wypadków i kosztów leczenia 
obejmuje w razie wystąpienia nie-
szczęśliwego wypadku powodującego 
trwały uszczerbek na zdrowiu lub 
śmierć ubezpieczonego, wypłatę od-
szkodowania w umówionej sumie.

W części dotyczącej kosztów lecze-
nia ubezpieczenie tego rodzaju obej-
muje zwrot kosztów poniesionych na 

badania i zabiegi lekarskie, zakup le-
karstw i środków opatrunkowych, 
transport ubezpieczonego do szpitala i 
pobyt w szpitalu oraz transport do kra-
ju. 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych i 
bagażu podróżnego ma na celu umożli-
wienie ubezpieczonemu kontynuacji 
podróży w przypadku utraty rzeczy 
osobistego użytku, niezbędnych na 
czas tej podróży.  Każdy rodzaj ubez-
pieczenia  ma swoją określoną sumę do 
której Towarzystwo Ubezpieczeń bę-
dzie odpowiadało.

Ubezpieczenie kosztów odstąpienia 
od umowy ma związek z powszechną 
praktyką przedpłat na imprezy tury-
styczne, pobieranych przez organizato-
rów imprez, a uzasadnionych zarówno 
zabezpieczeniem trwałości umowy, jak 
i koniecznością ponoszenia przez orga-
nizatora imprezy szeregu wydatków w 
celu przygotowania podróży.

Ubezpieczenie typu assistance obej-
muje świadczenia różnorakiej pomocy 
na rzecz osób, które popadły w trudno-
ści w czasie podróży lub podczas nie-
obecności w miejscu zamieszkania.  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej. Istotą tego ubezpieczenia jest 
przejęcie przez ubezpieczyciela obo-
wiązku naprawienia szkody, którą 
ubezpieczony wyrządził swoim zacho-
waniem. W odniesieniu do turystów 
ubezpieczenie to dotyczy przede 
wszystkim sytuacji, w której turysta 
wyrządza szkodę osobie trzeciej lub 
jego mieniu. 

Najczęściej stosowanymi  w turysty-
ce zorganizowanej  są pakiety ubezpie-
czeniowe  które  często łączą w sobie 
ofertę kilku rodzajów ubezpieczeń . 
Pakiety są zwykle korzystniejsze ceno-
wo, niż zawieranie każdego z ubezpie-
czeń oddzielnie.

Po szóste : Twój czas jest bardzo 
cenny !

Nie trać go na zbędne surfowanie w 
internecie by zaplanować swój urlop. 
Odwiedź nasze biuro , a pracownicy 
zadbają o to by Twoje wakacje - tak jak 
u krawca … zostały uszyte na miarę.

Katarzyna Pfeifer
BP Sun Travel

Katarzyna Pfeifer, Katarzyna Dziedzic, Monika Rusiecka z Biura Podróży Sun 
Travel .

Pierwszym celem naszej wizyty 
w Bolesławcu powinien być Rynek, 
gdzie czekają kolorowe kamienicz-
ki. Na jednej znajdziemy płasko-
rzeźbę anioła z XVIII w., a na innej 
elewację z płytek ceramicznych i 
roślinnymi ornamentami. Centralny 
punkt Rynku to (nie zaskoczymy 
Was) Ratusz. Niespodzianką może 
być jednak jego wnętrze - przepięk-
na sala ze sklepieniami i portalami 
z XVI w. Z XV w. zachowała się 
tylko wieża i lochy. 

Dominującym zabytkiem jest ko-
ściół Wniebowzięcia NMP i św. 
Mikołaja. Stanął w XV w. na miej-
scu starszej, XIII-wiecznej budow-
li, zniszczonej przez husytów. We-
wnątrz: bogaty barokowy wystrój, 
potężny ołtarz i cenne malowidła. 
Na ścianie kościoła zegar słonecz-
ny z początku XX w., a wokoło 
świątyni barokowe rzeźby.

Z myślą o osobach łaknących 
wiedzy, została utworzona histo-
ryczna trasa spacerowa wokół od-
restaurowanych murów obronnych. 
Na jej szlaku m.in. kościół ewange-
licki wybudowany w miejscu zam-
ku książęcego. Nieopodal oryginal-
ny ogród tarasowy z malowniczym 

domkiem. Po drodze koniecznie 
trzeba zajrzeć do Muzeum Cerami-
ki. Tam prezentowane są lokalne i 
europejskie wyroby. Bolesławiecka 
ceramika jest znana i ceniona. Od 
XIV w. aż po dziś dzień trafia na 
światowe stoły.

A może wieczorny spacer? Bole-
sławiec zajął III miejsce na najle-
piej oświetloną gminę i miasto. Ilu-
minacje świetlne zabytków robią 
wrażenie. Wspaniale oświetlony i 
odrestaurowany jest również wia-
dukt kolejowy nad rzeką Bóbr, zbu-
dowany w XIX w. Potężna kamien-
na budowla ma długość 490 m, 
wysokość 26 m i szerokość 8 m. Od 
2009 r. odnowiony wiadukt stanowi 
jedną z ciekawszych atrakcji tury-
stycznych w regionie.

www.znanenieznane.pl

Dlaczego warto przyjechać 
do Bolesławca?

Szybkie fakty
Stare miasto i zabyt-• 
kowy Rynek.
Kamienny kościół.• 
Ceramika – bolesła-• 
wiecka duma.
Spacer wieczorową • 
porą.
Najdłuższy wiadukt • 
w Polsce i w Europie.


