BIURO TURYSTYCZNE „JAWORZYNA”
ul. Pułaskiego 4, 33 - 380 Krynica Zdrój
tel. 0 18 471 61 70, 0 18 471 61 71, 0 18 471 56 54, fax: 0 18 471 55 13
e-mail: biuro@btjaworzyna.pl www.btjaworzyna.pl
Szanowni Państwo,
Biuro Turystyczne ”Jaworzyna” powstało w grudniu 1997r. Założone zostało w oparciu o wieloletnie
doświadczenie oraz zamiłowanie do lokalnej turystyki. Branża w której realizujemy się jest naszą pasją, z
radością spełniamy Państwa podróżnicze marzenia.
Będąc organizatorem turystyki z dumą możemy pochwalić się współpracą z najlepszymi pilotami oraz
przewodnikami w okolicy, doskonale wykwalifikowani, pomocni oraz zawsze uśmiechnięci sprawią iż każda
trasa ,niezależnie od kierunku stanie się swego rodzaju perełką.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz wysoką jakość usług korzystamy tylko ze sprawdzonych,
sumiennych firm transportowych. Profesjonalni, uprzejmi kierowcy dopełnią wszelkich starań aby podróż
przebiegała spokojnie i bezproblemowo.
Promując nasz urokliwy górski region nie możemy pominąć klimatycznych kuligów oraz biesiad góralskich.
Niezwykle wesoła impreza integracyjna w towarzystwie kapeli regionalnej na żywo. Wpadająca w ucho
muzyka, trzeszczący od tańca parkiet oraz anegdoty po góralsku rozweselą nawet największego smutasa ;)
Polecamy!
Z myślą o naszych klientach staramy się aby oferta biura dopasowana była zarówno dla potrzeb uczestników
indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub
e-mailowego, dzięki czemu uzyskamy możliwość przygotowania dla Państwa wyjątkowej oferty
wycieczki, biesiady integracyjnej lub kompleksowy pakiet pobytu.

Z turystycznym pozdrowieniem
Załoga BT „Jaworzyna”

Zakres działalności Biura Turystycznego „Jaworzyna”:
- wycieczki dla uczestników indywidualnych
(krótkie cykliczne wyjazdy realizowane każdego dnia zgodnie z aktualnym programem wycieczek)
- wycieczki szkolne
- wycieczki firmowe
- spotkania integracyjne tj. ogniska góralskie, kuligi, rafting, zawody strzeleckie i wiele innych…
- kompleksowa organizacja pobytów w Krynicy-Zdroju dla grup zorganizowanych
- usługi przewodnickie
- usługi transportowe krajowe i zagraniczne
- sprzedaż wydawnictw turystycznych

Numer wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Małopolskiego - Z/64/2008.
Biuro posiada umowę ubezpieczenia na rzecz osób uczestniczących w imprezach od NW na kwotę 2000 EU
i KL na kwotę 10000 EU.
Umowa Generalna nr.7360 zawartą z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51

