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Potwierdzenie Informacje Powrót

Twoja karta pokładowa na ten lot 
będzie dostępna do pobrania z linku poniżej

ok. 36 godzin przed lotem.

Dostaniesz od nas maila i sms’a
kiedy będzie już dostępna.

Możesz również sam sprawdzać jej dostępność
klikając w link poniżej.

LOT –  KARTA POKŁADOWA

Pobierz kartę pokładową PEK - BKK

Pobierz kartę pokładową WAW - PEK



Karta pokładowa Informacje Powrót

LOT –  POTWIERDZENIE

www.gotogate.pl

DOKUMENT PODRÓŻNY
Nr zamówienia: KM9B2X

Wydano: 2018-01-17

Warszawa - Bangkok

1 Numer rezerwacji do odprawy na lotnisku:: BQMWLQ

2 Może być również potrzebny referencyjny numer linii
lotniczych:: NZW4YD(CA)

WAŻNE: WYDRUKUJ TEN DOKUMENT PODRÓŻY I ZABIERZ GO ZE SOBĄ W PODRÓŻ WRAZ Z WAŻNYM
PASZPORTEM.

Czasy przelotów mają charakter wstępny i mogą zostać zmienione w każdej chwili. Obowiązkiem podróżnego sprawdzenie ewentualnych zmian
wprowadzanych przez przewoźnika za pośrednictwem www.virtuallythere.com  lub bezpośrednio u przewoźnika. 

W przypadku posiadania biletu w dwie strony, nie jest możliwe skorzystanie tylko z biletu powrotnego bez skorzystania z biletu do celu podróży. Z
biletów lotniczych należy korzystać w kolejności chronologicznej, w przeciwnym wypadku przewoźnik anuluje rezerwację pozostałej podróży.

FLIGHT

CA 738
Air China

Operated by:
Air China

DEPARTURE
WAW
Warsaw
Warsaw Poland

WED 28 FEB

13:10

ARRIVAL
PEK

Beijing
Beijing Capital Apt China

THU 1 MAR

04:40
Terminal:

3

Klasa Limit bagażu rejestrowanego
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

Nazwisko pasażera

L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

FLIGHT

CA 757
Air China

Operated by:
Air China

DEPARTURE
PEK
Beijing
Beijing Capital Apt China

THU 1 MAR

08:15

Terminal:
3

ARRIVAL
BKK

Bangkok
Bangkok Suvarnabhumi International

Apt Thailand

THU 1 MAR

12:30

Klasa Limit bagażu rejestrowanego
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

Nazwisko pasażera

L 1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

Pobierz oryginał



Karta pokładowa Potwierdzenie Powrót

Lot Warszawa – Bangkok

Warszawa (WAW) – Pekin (PEK), przylot terminal 3

godz. 13:10
CA 738 Air China
godz. 4:40 (+1)
czas lotu 8h 30m

        wylot, środa, 28.02.2018 

        przylot, czwartek, 01.03.2018 

        Czas oczekiwania: 3h 35m

Pekin (PEK) terminal 3 – Bangkok (BKK)

godz. 08:15 
CA 757 Air China
godz. 12:30
czas lotu 5h 15m

        wylot, czwartek, 01.03.2018 

        przylot, czwartek, 01.03.2018 

        Dozwolony bagaż: 23 kg

LOT –  INFORMACJE



Powrót

TRANSFER –  INFORMACJE

Dojazd do hotelu w Bangkoku
Airport Rail Link (szybka kolej z lotniska do Centrum)
Kierunek Phaya Thai, 7 stacji, czas przejazdu ok. 30 minut, pociągi 
odjeżdzają co 15 minut.
Należy wysiąść na ostatniej stacji Phaya Thai.

Otwórz Mapy Google

https://www.google.pl/maps/dir/Airport+Link+Phaya+Thai+(A8),+Phetchaburi+12+Alley,+Thanon+Phaya+Thai,+Ratchathewi,+Bangkok,+Tajlandia/The+Victory+Residences+Hotel+35-37-39+Sri+Ayuthaya+12,+Thanon+Phaya+Thai,+Ratchathewi,+Bangkok+10400,+Tajlandia/@13.7584977,100.534404,17.5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29eca02d86b1b:0x1dd11e839914c602!2m2!1d100.5350656!2d13.7566587!1m5!1m1!1s0x30e29eb658a6a779:0xd0bcd880e916ddbc!2m2!1d100.53702!2d13.760117!3e2


HOTEL - POTWIERDZENIE

Powrót

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google

The Victory Executive Residences Bangkok (เดอะ วคิตอร ีเอ็กเซกควิทฟี เรสซเิดนซ ์แบงคอ๊ก)
Adres: 37 Soi Sriayuthaya 12, Rangnam Rd, Pathumwan, Bangkok, 10400, Tajlandia  
37 ซอยศรอียธุยา 12 รางนํ�า, ปทมุวนั, กรงุเทพมหานคร
Telefon: +66 2 640 0200
Współrzędne GPS: N 013° 45.599, E 100° 32.221

TWOJA GRUPA

5 dorosłych

CENA

341 zł2 pokoje
7% VAT  24 zł

 36 zł
0

10% opłata za obsługę w obiekcie
Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  401 zł
THB 3 760

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są wliczone w podaną cenę. 

Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie, nadal mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. 
Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może ona zawierać istotne dodatkowe informacje.

Apartament typu Studio z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 pojedynczymi 
Imię i nazwisko Gościa  
Maksymalne obłożenie 2 dorosłych, 1 dziecko (w wieku maks. 5 lat)  
Wyżywienie: Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju.  
prysznic • wanna • sejf • telewizor • telefon • klimatyzacja • suszarka do włosów • budzenie na życzenie / budzik • balkon • lodówka • biurko
• sprzęt do prasowania • część wypoczynkowa • bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały satelitarne • kanały kablowe •
pokoje łączone • telewizor z płaskim ekranem • dźwiękoszczelność • widok • drewniana podłoga / parkiet • budzenie na życzenie • czajnik
elektryczny • ręczniki / pościel (dostępne za dodatkową opłatą) • szafa / garderoba • widok na miasto • ręczniki • dojazd windą na wyższe
piętra • całość dostępna dla wózków inwalidzkich • papier toaletowy • ręczniki przy basenie • butelka wody • szampon • mydło • czepek
kąpielowy

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 bardzo duże łóżko podwójne (181–210 cm szerokości) albo 2 łóżka pojedyncze (90–130 cm szerokości)

169 zł THB 1 580
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Pokój trzyosobowy typu Deluxe 
Imię i nazwisko Gościa  
Maksymalne obłożenie 3 dorosłych, 1 dziecko (w wieku maks. 5 lat)  
Wyżywienie: Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju.  
prysznic • wanna • sejf • telewizor • telefon • klimatyzacja • suszarka do włosów • budzenie na życzenie / budzik • balkon • lodówka • biurko
• sprzęt do prasowania • część wypoczynkowa • bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały satelitarne • kanały kablowe •
pokoje łączone • telewizor z płaskim ekranem • dźwiękoszczelność • widok • drewniana podłoga / parkiet • budzenie na życzenie • czajnik
elektryczny • ręczniki / pościel (dostępne za dodatkową opłatą) • szafa / garderoba • widok na miasto • ręczniki • stół • dojazd windą na
wyższe piętra • całość dostępna dla wózków inwalidzkich • papier toaletowy • ręczniki przy basenie • butelka wody • szampon • mydło •
czepek kąpielowy

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko pojedyncze (90–130 cm szerokości), 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości).

233 zł THB 2 180
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI: 1793.810.469 

KOD PIN: 6132

ZAMELDOWANIE

1
MARZEC
czwartek

 14:00–00:00

WYMELDOWANIE

2
MARZEC
piątek

 00:00–12:00

POKOJE

2 /
NOCE

1 ZAPŁACONE

 Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości

Bezpłatny Parking publiczny jest dostępny na miejscu (nie jest konieczna rezerwacja).
Internet

Wi-Fi jest dostępne w pokojach i jest bezpłatne.

 Życzenia specjalne
“Approximate time of arrival: between 14:00 and 15:00  
This guest would like the rooms in this booking to be close together if possible. 
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability) 
BED PREFERENCE:Studio Double or Twin Room: 1 extra-large double 
3 single beds in triple room if possible please”

Opłata za rezerwację (THB 3 760) została dokonana przez MasterCard. Rezerwacja
potwierdzona.

냱 Rezerwację można zawsze sprawdzić, zmienić lub anulować na stronie internetowej:
your.booking.com
W przypadku pytań dotyczących obiektu prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z obiektem
The Victory Executive Residences Bangkok: +66 2 640 0200
Lub skontaktuj się z nami telefonicznie - służymy pomocą przez całą dobę:
Numer krajowy: 0223060855  
Z zagranicy lub z Tajlandii: +44 20 3320 2609 

https://www.google.pl/maps/place/The+Victory+Residences+Hotel/@13.760117,100.5348313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e29eb658a6a779:0xd0bcd880e916ddbc!8m2!3d13.760117!4d100.53702


Informacje Powrót

TRANSFER - POTWIERDZENIE

This is your voucher. Please print it and show at check-in.

Booking ID # OS1420321Voucher
Itinerary:  เอกมัย - สถานีขนส่งพัทยา, รถรุ่งเรือง, 02 Mar 2018 13:30

From: Ekkamai
To: Pattaya Bus Station

Date: 02 Mar 2018  13:30   (Arrive 16:30)

 Operator:  Roong Reuang Coach
 Class:  Premium
 Hotline:  +66844272828

Passenger (Adult: 5) Seats THB

- 150
- 150
- 150
- 150
- 150

PAID  Total  750

Information
Ticket counter is located at Eastern Bus Terminal (Ekamai, near the BTS Station). Boarding location is on
platform no. 1
Passenger should arrive 30 minutes before the departure time.  Your 12Go voucher is your proof of
payment. Please print the first page and show it at the check-in counter to get your bus ticket.  

Luggage allowance: 1 x 20kg plus 1 hand carry bag.      
Exceeding weight will be charged at 3 baht per kg.

Please print this page. Have a nice trip!

Boarding point Coordinates 13.71982 100.58402
928 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

Booking# OS1420321, 21 Jan 2018 20:32, Amanda Kossakowska, +48693947679, biuro@getaway.pl
Payer name: grzegorz mikielewicz, brand: mastercard, last digits: 9381, expiry: 11/2019, country: pl

 Jan-2018 © 12Go Pte Ltd (Singapore), 12Go Thailand Ltd (Thailand), Xenios IT Co. Ltd (Thailand) 

Pobierz oryginał



Potwierdzenie Powrót

Autobus Bangkok – Pattaya

Bangkok – Pattaya, stanowisko 1

godz. 13:30

godz. 16:30

wyjazd, piątek, 02.03.2018 

przyjazd, piątek, 02.03.2018 

Czas przejazdu 3h

Dozwolony bagaż: 20 kg

Operator Roong Reuang Coach
Terminal: Ekkamai
Adres: 928 Sukhumvit Road, Phra Khanong, Khlong Toei, 
Bangkok 10110, Thailand
Telefon: +66844272828
Należy byc 30 min przed odjazdem.

Sugerujemy przejazd taksówką zamawianą w hotelu, 
odległość ok. 10 km,
czas przejazdu ok. 30 min.
Należy mieć ze sobą wydrukowany voucher na przejazd

TRANSFER –  INFORMACJE



Powrót

HOTEL - POTWIERDZENIE

Seashore Pattaya Resort (ซีชอร์ พัทยา รีสอร์ท)
Adres: 172 Soi 5, Moo 9, Pattaya Rd., No 2, Pattaya Citiy, Chonburi, Pattaya Central, 20260,
Tajlandia 
172 ซอย 5, หมู่9, ถนนพัทยาสาย 2, พัทยา, ชลบุรี, พัทยากลาง
Telefon: +66 38 421 556
Współrzędne GPS: N 012° 56.618, E 100° 53.290

TWOJA GRUPA

5 dorosłych

CENA

666 zł2 pokoje
7% VAT  47 zł

 71 zł
0

10% opłata za obsługę w obiekcie
Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  784 zł
THB 7 350

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są wliczone w

podaną cenę.
Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie, nadal

mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może ona

zawierać istotne dodatkowe informacje.

Pokój trzyosobowy typu Superior 
Imię i nazwisko Gościa: 
Maksymalne obłożenie 3 dorosłych, 1 dziecko (w wieku maks. 0 lat) 
Wyżywienie: Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • sejf • telewizor • telefon • klimatyzacja • balkon • lodówka • 
wentylator • toaleta • łazienka • budzenie na życzenie • szafa / garderoba • 
widok na ogród • widok na miasto • ręczniki • papier toaletowy • butelka wody
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości), 1 rozkładana 
sofa (różny rozmiar).

448 zł THB 4 200
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Pokój Dwuosobowy typu Superior z 1
lub 2 łóżkami 
Imię i nazwisko Gościa: 
Maksymalne obłożenie 2 osoby 
Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • telefon • klimatyzacja • lodówka • biurko • 
część wypoczynkowa • bezpłatny zestaw kosmetyków • 
wentylator • toaleta • łazienka • pokoje łączone • 
podłoga wyłożona kafelkami lub marmurem • widok • 
czajnik elektryczny • szafa / garderoba • widok na 
basen • ręczniki • pościel • wieszak na ubrania
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm 
szerokości)

336 zł THB 3 150
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI:
1540.047.124 
KOD PIN: 7278

ZAMELDOWANIE

2
MARZEC
piątek

 od 14o00

WYMELDOWANIE

5
MARZEC
poniedziałek

 do 12o00

POKOJE

2 /
NOCE

3 ZAPŁACONE

 Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości

Bezpłatny parking prywatny jest dostępny na miejscu (nie jest konieczna rezerwacja).
Internet

Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne.

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google



LOT – POTWIERDZENIE

Informacje Powrót

05 MAR 2018  05 MAR 2018 TRIP TO PHUKET, THAILAND
PREPARED FOR
MRS

 

RESERVATION CODE   XBZSVD

DEPARTURE: MONDAY 05 MAR Please verify flight times prio r to  departure

BANGKOK AIRWAYS 
PG 0281
Duration:
1hr(s) 40min(s)

Class:
Economy

Status:
Confirmed

UTP
UTAPAO, THAILAND

HKT
PHUKET, THAILAND

546

Aircraft:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Distance (in Miles):

Stop(s): 0

Meals:
Snack

Departing At:

13:00
Terminal:
Not Available

Arriving At:

14:40
Terminal:
TERMINAL D

Passenger Name: Seats: eTicket Receipt(s):
»   07B / Confirmed

07A / Confirmed

07C / Confirmed

07D / Confirmed

06C / Confirmed

8292179542855 

8292179542856 

8292179542857 

8292179542858 

8292179542859 

Pobierz oryginał



PowrótPotwierdzenie

Lot Pattaya - Phuket

Pattaya (UTP) – Phuket (HKT), przylot terminal D

        wylot, poniedziałek, 05.03.2018 godz. 13:00
PG 0281 Bangkok Airways

        przylot, poniedziałek, 05.03.2018 godz. 14:40
czas lotu 1h 40m

        Dozwolony bagaż: 20 kg

Lotnisko U-Tapao Rayong Pattaya.
Sugerujemy dojazd mini busem zamawianym w hotelu dzień
przed wyjazdem, odległość od hotelu ok. 55 km, 
czas przejazdu ok. 1h 10m

LOT –  INFORMACJE



HOTEL - POTWIERDZENIE

Powrót

The Brothers Residence
Adres: 34/116-118 Prachanukhro Road, Kathu, Phuket, Patong Beach, 83150, Tajlandia 

Telefon: +66 76 364 728

Współrzędne GPS: N 007° 52.833, E 98° 17.589

CENA

1 033 zł2 pokoje

7% VAT  72 zł

 111 zł

0

10% opłata za obsługę w obiekcie

Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  1 216 zł
THB 11 400

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są wliczone

w podaną cenę.

Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie, nadal

mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może ona

zawierać istotne dodatkowe informacje.

Pokój rodzinny z balkonem 
Imię i nazwisko Gościa: na�maksymalnie 3 osoby 

Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 

minibar • sejf • telewizor • telefon • faks • klimatyzacja

• suszarka do włosów • lodówka • biurko • sprzęt do

prasowania • bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta •

łazienka • kanały satelitarne • kanały kablowe • wanna

lub prysznic • pokoje łączone • podłoga wyłożona

kafelkami lub marmurem • budzenie na życzenie •

czajnik elektryczny • dostęp do salonu biznesowego •

szafa / garderoba • widok na góry • widok na miasto •

ręczniki • meble ogrodowe

Rodzaj łóżka/łóżek: 2 łóżka pojedyncze (90–130 cm

szerokości), 1 duże łóżko podwójne (151–180 cm

szerokości).

757 zł THB 7 100

Pokój

7 % VAT jest wliczony.

10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Pokój Dwuosobowy typu Economy 
Imię i nazwisko Gościa:
na maksymalnie 2 osoby 

Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 

telewizor • telefon • klimatyzacja • lodówka • biurko •�
bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka •�
kanały kablowe • podłoga wyłożona kafelkami lub�
marmurem • budzenie na życzenie • ręczniki

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm�
szerokości) albo 2 łóżka pojedyncze (90–130 cm�
szerokości)

459 zł THB 4 300

Pokój

7 % VAT jest wliczony.

10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI:

1540.092.926 

KOD PIN: 3675

ZAMELDOWANIE

5
MARZEC
poniedziałek

 od 14p00

WYMELDOWANIE

9
MARZEC
piątek

 do 11p00

POKOJE

2 /
NOCE

4 ZAPŁACONE

 Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości

Bezpłatny parking prywatny jest dostępny na miejscu (nie jest konieczna rezerwacja).

Internet
Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne.

 Życzenia specjalne
“Approximate time of arrival: between 17p00 and 18p00 

This guest would like the rooms in this booking to be close together if possible.

BED PREFERENCE:Economy Double Room: 1 double”

Opłata za rezerwację (THB 11 400) została dokonana
przez MasterCard. Rezerwacja potwierdzona.

� Rezerwację można zawsze sprawdzić, zmienić lub
anulować na stronie internetowej: your.booking.com

W przypadku pytań dotyczących obiektu prosimy o

bezpośredni kontakt telefoniczny z obiektem The Brothers

Residence: +66 76 364 728

Lub skontaktuj się z nami telefonicznie - służymy
pomocą przez całą dobę:
Numer krajowy: 0223060855 

Z zagranicy lub z Tajlandii: +44 20 3320 2609

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google

https://www.google.pl/maps/place/The+Brothers+Residence/@7.8805433,98.291017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30503ab1595da48d:0xa56cf21f1767a181!8m2!3d7.880538!4d98.293211


Informacje Powrót

TRANSFER - POTWIERDZENIE

Pobierz oryginałPobierz oryginał

BOOKING CONFIRMATION & E-TICKET

Thank you for booking with phiphi-ferry.com
This is your booking confirmation and E-ticket. PRINT THIS OUT and bring it to the pier .
Our office is open between 10 a.m. - 6 p.m. local time.
In case of emergency: 0846278229

Payment Reference:

Name:

E-mail address:

Phone:

Remark:

41H73268YL324823K 

please provide me with information at what time
the pick up transfer will arrive at our hotel The
Brothers Residence in Patong (by email)

Booking No.:
PP-2018-205

Print

  Ferry  

Afternoon Trip From Phuket to Phi Phi (Premium Class) with Transfer (By Andaman Wavemaster)

With this exclusive package we have free land transfer service from your hotel to Rassada Pier if your hotel is in Phuket Town,

Patong, Kata, Karon Beach or Chalong. 

** Another area need to pay more

Enjoy our large & comfortable boat with seating in exclusive air conditions lounge and a sundeck available for premium class only.

Adult: 5           Child: 0           Infant: 0

From: Rassada Pier

To: Tonsai Pier

Departure Date: 2018/03/09

Departure Time: 13:30

Arrival Time:  15:30

  Land Transfer

** In case your pick-up is running late please call:  Andaman Wavemaster 076354758,076354759

Departure Date: 2018/03/09 Pick Up Time: 12:00 - 12:15

Adult: 5           Child: 0           Infant: 0 Transport Type: Shared Minivan

Pick Up Area: Chalong, Patong, Phuket Town

Pick Up Location:  Hotel The Brothers Residence 34/116-118 Prachanukhro Road, Kathu, Phuket, Patong Beach, 83150, Thailand

Drop Off Area: Rassada Pier

Mobile:Website: phiphi-ferry.com

Company Name: Conus Group Co., Ltd. Email:

Address: 14/3 - 8 Moo 4, Luang Por Chuang Rd., Chalong,

Muang, Phuket 83130, Thailand

TAT #:

0846278229

conusgroup.co@gmail.com

34/00765

Company Registration #: 0835554010582



PowrótPotwierdzenie

Prom Phuket - Phi Phi

Phuket, Rassada Pier - Phi Phi, Tonsai Pier

wypłynięcie, piątek, 09.03.2018 godz. 13:30 

przypłynięcie, piątek, 09.03.2018 godz. 15:30

Czas podróży 2h

Dozwolony bagaż: 23 kg

Operator Phi Phi Ferries
Telefon: +66 846278229

Transfer hotel - przystań promowa (wliczony):
mini van przyjedzie do hotelu o godz. 12:00 - 12:15.

W razie problemów z mini vanem, poproście recepcję o 
kontakt z Andaman Wavemaster 076354758, 076354759

Należy mieć ze sobą wydrukowany voucher na prom

Po przypłynięciu na Phi Phi, sugerujemy przejazd do hotelu 
skuterem z koszem, będą dostępne na przystani, 
odległość do hotelu ok. 1 km

TRANSFER –  INFORMACJE



HOTEL - POTWIERDZENIE

Powrót

Phi Phi Green House (พี พี กรีน เฮาส์)
Adres: 96 Moo 7 Koh phiphi T. Aonang, Krabi , Phi Phi Island, 81210, Tajlandia 
96 หมู่ 7 ต. อ่าวนาง อ. เมือง เกาะ พีพี จ. กระบี่, เกาะ พีพี
Telefon: +66 91 158 9402
Współrzędne GPS: N 007° 44.584, E 98° 46.445

TWOJA GRUPA

5 dorosłych

CENA

710 zł
 50 zł
 76 zł

 2 zł
 7 zł

0

2 pokoje
7% VAT
10% opłata za obsługę w obiekcie
THB 10 opłata klimatyczna za pobyt
1% podatek miejski
Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  845 zł
THB 7 920

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są

wliczone w podaną cenę.
Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie,

nadal mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może

ona zawierać istotne dodatkowe informacje.

Pokój Dwuosobowy z balkonem 
Imię i nazwisko Gościa:  
Maksymalne obłożenie 2 osoby 
Wyżywienie: Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju.
prysznic • sejf • telewizor • klimatyzacja • balkon • lodówka • część�
wypoczynkowa • bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały�
kablowe • telewizor z płaskim ekranem • podłoga wyłożona kafelkami lub�
marmurem • taras • ręczniki • pościel • papier toaletowy • butelka wody •�
kosze na śmieci • szampon • mydło • czepek kąpielowy

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości)

321 zł THB 3 010
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.
10 THB opłata klimatyczna za cały pobyt jest wliczony.
1 % podatek miejski jest wliczony.

Pokój trzyosobowy typu Superior 
Imię i nazwisko Gościa:  
Maksymalne obłożenie 3 osoby 
Wyżywienie: Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju.
prysznic • telewizor • klimatyzacja • lodówka • część wypoczynkowa •�
bezpłatny zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały kablowe • telewizor�
z płaskim ekranem • podłoga wyłożona kafelkami lub marmurem • widok •�
szafa / garderoba • taras • ręczniki • pościel • wieszak na ubrania • suszarka�
na ubrania • papier toaletowy • butelka wody • kosze na śmieci • szampon •�
mydło • czepek kąpielowy

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko pojedyncze (90–130 cm szerokości), 1 łóżko�
podwójne (131–150 cm szerokości).

524 zł THB 4 910
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 THB opłata klimatyczna za cały pobyt jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.
1 % podatek miejski jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI:

1199.017.198 

KOD PIN: 1176

ZAMELDOWANIE

9
MARZEC
piątek

 14o00–20o00

WYMELDOWANIE

11
MARZEC
niedziela

 07o30–11o00

POKOJE

2 /
NOCE

2
ZAPŁACONE

 Ważne informacje
W momencie zameldowania wymagane jest okazanie
ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty
kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w
zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać
dodatkowej opłacie.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie obiektu Phi Phi
Green House o planowanej godzinie przyjazdu. Aby to
zrobić, możesz wpisać treść prośby w miejscu na życzenia
specjalne lub skontaktować się bezpośrednio z obiektem,
korzystając z danych kontaktowych widniejących w
potwierdzeniu rezerwacji.

 Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości

Parking nie jest dostępny.
Internet

Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne.

 Życzenia specjalne
“Approximate time of arrival: between 16o00 and 17o00 
air conditioning please, if available”

Opłata za rezerwację (THB 7 920) została dokonana
przez MasterCard. Rezerwacja potwierdzona.

� Rezerwację można zawsze sprawdzić, zmienić lub
anulować na stronie internetowej: your.booking.com

W przypadku pytań dotyczących obiektu prosimy o
bezpośredni kontakt telefoniczny z obiektem Phi Phi
Green House: +66 91 158 9402

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google

https://www.google.pl/maps/place/Phi+Phi+Green+House/@7.7437792,98.7720254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3051dee6ca130cd9:0xe3fdbfe0826112e3!8m2!3d7.7437739!4d98.7742194


Informacje Powrót

TRANSFER - POTWIERDZENIE

BOOKING CONFIRMATION & E-TICKET

Thank you for booking with phiphi-ferry.com
This is your booking confirmation and E-ticket. PRINT THIS OUT and bring it to the pier .
Our office is open between 10 a.m. - 6 p.m. local time.
In case of emergency: 0846278229

Payment Reference:

Name:

5ND866985Y545745H 

E-mail address:

Phone:

Remark:

Booking No.:
PP-2018-207

Print

  Ferry  

Afternoon Trip From Phi Phi To Ao Nang (By Ao Nang Princess)

 Infant: 0Adult: 5           Child: 0          

From: Tonsai Pier

To: Nopparat Thara Pier

Departure Date: 2018/03/11

Departure Time: 15:30

Arrival Time:  17:00

Mobile:Website: phiphi-ferry.com

Company Name: Conus Group Co., Ltd. Email:

Address: 14/3 - 8 Moo 4, Luang Por Chuang Rd., Chalong,

Muang, Phuket 83130, Thailand

TAT #:

0846278229

conusgroup.co@gmail.com

34/00765

Company Registration #: 0835554010582

PPobierz oryobierz oryginaginałł



PowrótPotwierdzenie

Prom Phi Phi - Krabi (Ao Nang)

Phi Phi, Tonsai Pier - Ao Nang, Nopparat Thara Pier

wypłynięcie, niedziela, 11.03.2018 godz. 15:30

przypłynięcie, niedziela, 11.03.2018 godz. 17:00

Czas podróży 1h 30 m

Dozwolony bagaż: 23 kg

Operator Phi Phi Ferries
Telefon: +66 846278229

Należy mieć ze sobą wydrukowany voucher na prom

Po przypłynięciu na Krabi (Ao Nang), sugerujemy przejazd 
pick-up’em, będą dostępne na przystani, odległość do hotelu 
ok. 2,5 km

TRANSFER –  INFORMACJE



HOTEL - POTWIERDZENIE

Powrót

Timber House Aonang (ทิมเบอร์ เฮ้าส์ อ่าวนาง)
Adres: 157 Moo 2, Muang, Krabi, Ao Nang Beach, 81000, Tajlandia 
157 หมู่ 2, อ.เมือง, จ.กระบี่่, หาดอ่าวนาง
Telefon: +66 75 637 048
Współrzędne GPS: N 008° 2.297, E 98° 49.074

TWOJA GRUPA

5 dorosłych

CENA

1 207 zł
 85 zł

 129 zł
 12 zł

0

2 pokoje
7% VAT
10% opłata za obsługę w obiekcie
1% podatek miejski
Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  1 433 zł
THB 13 440

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są

wliczone w podaną cenę.
Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie,

nadal mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może

ona zawierać istotne dodatkowe informacje.

Pokój typu Superior 
Imię i nazwisko Gościa:  
Maksymalne obłożenie 2 osoby 
Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • telewizor • telefon • klimatyzacja • suszarka�
do włosów • balkon • biurko • bezpłatny zestaw�
kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały kablowe •�
podłoga wyłożona kafelkami lub marmurem • budzenie�
na życzenie • ręczniki / pościel (dostępne za dodatkową�
opłatą) • szafa / garderoba • widok na ogród • ręczniki •�
pościel • ręczniki przy basenie

Rodzaj łóżka/łóżek: 2 łóżka pojedyncze (90–130 cm�
szerokości) albo 1 łóżko podwójne (131–150 cm�
szerokości)

649 zł THB 6 090
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.
1 % podatek miejski jest wliczony.

Trzyosobowy Pokój Rodzinny typu
Superior 
Imię i nazwisko Gościa:  
Maksymalne obłożenie 3 osoby 
Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • telewizor • telefon • klimatyzacja • suszarka�
do włosów • balkon • biurko • bezpłatny zestaw�
kosmetyków • toaleta • kuchenka mikrofalowa •�
łazienka • kanały kablowe • pokoje łączone • podłoga�
wyłożona kafelkami lub marmurem • budzenie na�
życzenie • ręczniki / pościel (dostępne za dodatkową�
opłatą) • szafa / garderoba • widok na ogród • ręczniki •�
pościel • ręczniki przy basenie

Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko pojedyncze (90–130 cm�
szerokości), 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości).

784 zł THB 7 350
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.
1 % podatek miejski jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI:
1199.047.148 

KOD PIN: 2134

ZAMELDOWANIE

11
MARZEC
niedziela

 14o00–22o00

WYMELDOWANIE

14
MARZEC
środa

 05o00–12o00

POKOJE

2 /
NOCE

3 ZAPŁACONE

 Zasady działalności obiektu
Parking dla Gości

Bezpłatny Parking publiczny jest dostępny przy sąsiednich ulicach (nie jest konieczna rezerwacja).
Internet

Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne.

 Życzenia specjalne
“Approximate time of arrival: between 17o00 and 18o00 
This guest would like the rooms in this booking to be close together if possible.
BED PREFERENCE:Superior Room: 1 double”

Opłata za rezerwację (THB 13 440) została dokonana
przez MasterCard. Rezerwacja potwierdzona.

� Rezerwację można zawsze sprawdzić, zmienić lub
anulować na stronie internetowej: your.booking.com

W przypadku pytań dotyczących obiektu prosimy o
bezpośredni kontakt telefoniczny z obiektem Timber
House Aonang: +66 75 637 048

Lub skontaktuj się z nami telefonicznie - służymy
pomocą przez całą dobę:
Numer krajowy: 0223060855 
Z zagranicy lub z Tajlandii: +44 20 3320 2609

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google

https://www.google.pl/maps/place/Timber+House+Resort/@8.0384557,98.8159172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x305194986868bf5f:0xe65d4f5224ebc5d9!8m2!3d8.0384504!4d98.8181112


LOT – POTWIERDZENIE

Informacje Powrót

E-ticket number: 8295150266906
The e-ticket number is valid for all flights 

E-ticket number: 8295150266909
The e-ticket number is valid for all flights 

E-ticket number: 8295150266907
The e-ticket number is valid for all flights 

E-ticket number: 8295150266908
The e-ticket number is valid for all flights 

.;. MRS 

 .;. MR 

 .;. MR

 .;. MR

 .;.    MR

+ Outbound, Wednesday 14-03-2018

Departure 

15:30 
Wednesday 14-03-2018 

Krabi 
(KBV) 

Ili 
Luggage: 1 piece(s)
(max. 20 kg per piece) per passenger 

Arrival 

16:55 
Wednesday 14-03-2018 

Bangkok 
(BKK) Suvarnabhumi lntl. Apt. 

E-ticket number: 8295150266905
The e-ticket number is valid for all flights 

Online checkin number 
QHMCBZ 

Bangkok Airways 
Flight time: 1 hour(s) 25 minute(s) 

Flight number: PG268 
Class: Economy 

In case of emergency 

In the event of a very urgent local problem only (e.g. the airline company cannot find your booking in their system), you can reach us on our 
emergency number: +31-23-5176397. This telephone number is only for situations that need to be resolved immediately. lf the situation allows, our 
staff will ref er you to our standard telephone number to keep the line free for emergencies. 

Changes to schedules 

Flight num bers and departure times can change at any time. lt's your own responsibility to be informed of this. Therefore we recommend that you 
check the airlines' website before departure of each flight for up-to-date flight information. 

Name is shown incomplete on your e-ticket 

E-tickets have limited character space in the name field. To ensure that your surname is not cut off, your middle name is sometimes only partly
shown or omitted. You can check-in online with this e-ticket on the airline's website and use it for travel.

Pobierz oryginał



PowrótPotwierdzenie

Lot Krabi - Bangkok

Krabi (KBV) – Bangkok (BKK)

godz. 15:30
PG 0268 Bangkok Airways
godz. 16:55
czas lotu 1h 25m

        wylot, środa, 14.03.2018 

        przylot, środa, 14.03.2018 

        Dozwolony bagaż: 20 kg

Lotnisko Krabi International
Sugerujemy dojazd mini busem zamawianym w hotelu 
dzień przed wyjazdem, odległość od hotelu ok. 25 km, 
czas przejazdu ok. 45m

LOT –  INFORMACJE



HOTEL POTWIERDZENIE

Powrót

The Victory Executive Residences Bangkok (เดอะ วิคตอรี เอ็กเซกคิวทีฟ
เรสซิเดนซ์ แบงค๊อก)
Adres: 37 Soi Sriayuthaya 12, Rangnam Rd, Pathumwan, Bangkok, 10400, Tajlandia 
37 ซอยศรีอยุธยา 12 รางน้ำ, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Telefon: +66 2 640 0200

Współrzędne GPS: N 013° 45.599, E 100° 32.221

TWOJA GRUPA

5 dorosłych

CENA

341 zł2 pokoje
7% VAT  24 zł

 36 zł
0

10% opłata za obsługę w obiekcie
Opcje

Cena
(za 5 Gości)

około  401 zł
THB 3 760

Dodatkowe informacje
Uwaga: inne udogodnienia (np. dodatkowe łóżko) nie są

wliczone w podaną cenę.
Jeśli odwołasz rezerwację lub nie pojawisz się w obiekcie,

nadal mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Pamiętaj, by zajrzeć do sekcji drobnym drukiem, gdyż może

ona zawierać istotne dodatkowe informacje.

Apartament typu Studio z 1 łóżkiem
podwójnym lub 2 pojedynczymi 
Imię i nazwisko Gościa: a 
Maksymalne obłożenie 2 dorosłych, 1 dziecko (w
wieku maks. 5 lat) 
Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • wanna • sejf • telewizor • telefon •�
klimatyzacja • suszarka do włosów • budzenie na�
życzenie / budzik • balkon • lodówka • biurko • sprzęt�
do prasowania • część wypoczynkowa • bezpłatny�
zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały�
satelitarne • kanały kablowe • pokoje łączone •�
telewizor z płaskim ekranem • dźwiękoszczelność •�
widok • drewniana podłoga / parkiet • budzenie na�
życzenie • czajnik elektryczny • ręczniki / pościel
(dostępne za dodatkową opłatą) • szafa / garderoba •�
widok na miasto • ręczniki • dojazd windą na wyższe�
piętra • całość dostępna dla wózków inwalidzkich •�
papier toaletowy • ręczniki przy basenie • butelka wody
• szampon • mydło • czepek kąpielowy
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 bardzo duże łóżko podwójne
(181–210 cm szerokości) albo 2 łóżka pojedyncze (90–
130 cm szerokości)

168 zł THB 1 580
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Pokój trzyosobowy typu Deluxe 
Imię i nazwisko Gościa:  
Maksymalne obłożenie 3 dorosłych, 1 dziecko (w
wieku maks. 5 lat) 
Wyżywienie: 
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju. 
prysznic • wanna • sejf • telewizor • telefon •�
klimatyzacja • suszarka do włosów • budzenie na�
życzenie / budzik • balkon • lodówka • biurko • sprzęt�
do prasowania • część wypoczynkowa • bezpłatny�
zestaw kosmetyków • toaleta • łazienka • kanały�
satelitarne • kanały kablowe • pokoje łączone •�
telewizor z płaskim ekranem • dźwiękoszczelność •�
widok • drewniana podłoga / parkiet • budzenie na�
życzenie • czajnik elektryczny • ręczniki / pościel
(dostępne za dodatkową opłatą) • szafa / garderoba •�
widok na miasto • ręczniki • stół • dojazd windą na�
wyższe piętra • całość dostępna dla wózków�
inwalidzkich • papier toaletowy • ręczniki przy basenie •�
butelka wody • szampon • mydło • czepek kąpielowy
Rodzaj łóżka/łóżek: 1 łóżko pojedyncze (90–130 cm�
szerokości), 1 łóżko podwójne (131–150 cm szerokości).

232 zł THB 2 180
Pokój
7 % VAT jest wliczony.
10 % opłata za obsługę w obiekcie jest wliczony.

Potwierdzenie rezerwacji
NUMER POTWIERDZENIA REZERWACJI:
1346.366.008 
KOD PIN: 2025

ZAMELDOWANIE

14
MARZEC
środa

 14r00–00r00

WYMELDOWANIE

15
MARZEC
czwartek

 00r00–12r00

POKOJE

2 /
NOCE

1 ZAPŁACONE

Otwórz lokalizację hotelu w Mapach Google

https://www.google.pl/maps/place/The+Victory+Residences+Hotel/@13.7601222,100.534826,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e29eb658a6a779:0xd0bcd880e916ddbc!8m2!3d13.760117!4d100.53702


Potwierdzenie Informacje Powrót

Twoja karta pokładowa na ten lot 
będzie dostępna do pobrania z linku poniżej

ok. 36 godzin przed lotem.

Dostaniesz od nas maila i sms’a
kiedy będzie już dostępna.

Możesz również sam sprawdzać jej dostępność
klikając w link poniżej.

LOT –  KARTA POKŁADOWA

Pobierz kartę pokładową BKK - PEK

Pobierz kartę pokładową PEK - WAW



LOT – POTWIERDZENIE

Karta pokładowa Informacje Powrót

Karta pokładowa Potwierdzenie Powrót

Bangkok - Warszawa

1 Numer rezerwacji do odprawy na lotnisku:: BQMWLQ

2 Może być również potrzebny referencyjny numer linii
lotniczych:: NZW4YD(CA)

WAŻNE: WYDRUKUJ TEN DOKUMENT PODRÓŻY I ZABIERZ GO ZE SOBĄ W PODRÓŻ WRAZ Z WAŻNYM
PASZPORTEM.

Czasy przelotów mają charakter wstępny i mogą zostać zmienione w każdej chwili. Obowiązkiem podróżnego sprawdzenie ewentualnych zmian
wprowadzanych przez przewoźnika za pośrednictwem www.virtuallythere.com lub bezpośrednio u przewoźnika. 

W przypadku posiadania biletu w dwie strony, nie jest możliwe skorzystanie tylko z biletu powrotnego bez skorzystania z biletu do celu podróży. Z
biletów lotniczych należy korzystać w kolejności chronologicznej, w przeciwnym wypadku przewoźnik anuluje rezerwację pozostałej podróży.

FLIGHT

CA 960
Air China

Operated by:
Air China

DEPARTURE
BKK
Bangkok
Bangkok Suvarnabhumi International
Apt Thailand

THU 15 MAR

19:15

ARRIVAL
PEK

Beijing
Beijing Capital Apt China

FRI 16 MAR

00:45
Terminal:

3

Klasa
T
T
T
T

Nazwisko pasażera

T

Limit bagażu rejestrowanego
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

FLIGHT

CA 737
Air China

Operated by:
Air China

DEPARTURE
PEK
Beijing
Beijing Capital Apt China

FRI 16 MAR

03:50

Terminal:
3

ARRIVAL
WAW

Warsaw
Warsaw Poland

FRI 16 MAR

06:20

Klasa
T
T
T
T

Nazwisko pasażera

T

Limit bagażu rejestrowanego
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg
1 dozwolony bagaż: maksymalnie 23 kg

Pobierz oryginał



Karta pokładowa Potwierdzenie Powrót

Lot Bangkok – Warszawa

Bangkok (BKK) – Pekin (PEK), przylot terminal 3

godz. 19:15
CA 960 Air China
godz. 0:45 (+1)
czas lotu 4h 30m

        wylot, czwartek, 15.03.2018 

        przylot, piątek, 16.03.2018 

        Czas oczekiwania: 3h 05m

Pekin (PEK) terminal 3 – Warszawa (WAW)

godz. 03:50 
CA 757 Air China
godz. 06:20
czas lotu 9h 30m

        wylot, piątek, 16.03.2018 

        przylot, piątek, 16.03.2018 

        Dozwolony bagaż: 23 kg

Dojazd na lotnisko w Bangkoku:
Airport Rail Link (szybka kolej z Centrum na lotnisko)
Stacja początkowa: Phaya Thai, Kierunek Suvarnabhumi, 
7 stacji, czas przejazdu ok. 30 minut, pociągi odjeżdzają co 15 minut.

LOT –  INFORMACJE

Otwórz Mapy Google

https://www.google.pl/maps/dir/The+Victory+Residences+Hotel+35-37-39+Sri+Ayuthaya+12,+Thanon+Phaya+Thai,+Ratchathewi,+Bangkok+10400,+Tajlandia/Airport+Link+Phaya+Thai+(A8),+Phetchaburi+12th+Alley,+Thanon+Phaya+Thai,+Ratchathewi,+Bangkok,+Tajlandia/@13.7590633,100.5334541,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x30e29eb658a6a779:0xd0bcd880e916ddbc!2m2!1d100.53702!2d13.760117!1m5!1m1!1s0x30e29eca02d86b1b:0x1dd11e839914c602!2m2!1d100.5350656!2d13.7566587!3e2


Powrót

GETAWAY - POTWIERDZENIE

To whom it may concern:

Dear Sirs,

I hereby confirm that all the travel arrangements for our customers
listed below was paid in full by our travel agency, getaway.pl,
operated by GMBS sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Poland, 
using the Mastercard ending in 9381.

The travel arrangements include flights, hotels, ferries and buses. 
Our customers have all the confirmations and tickets needed.

List of our customers:

Pani
Pan
Pan
Pan
Pan

We will really appreciate your help and please provide our customers 
with all help needed. In case of any issues, please contact us at the 
mobile number: +48 693 77 88 99.

Regards,

getaway.pl


