
     Już od ponad 25 lat zabieramy naszych Klientów w podróż na dawne Kresy Polski, odszukujemy 
polskie ślady na Białorusi, Ukrainie w Rumunii i……. . 
Czekają na Państwa olśniewający Petersburg, stołeczna Moskwa, swojskie Wilno, barwny Lwów, 
nadmorska Odessa, złoty Kijów na wysokim brzegu Dniepru, magnackie rezydencje Litwy, Białorusi i 
Ukrainy oraz zapierające dech w piersiach krajobrazy Transylwanii. Od kilku lat oferujemy naszym 
Klientom wyjazdy nad Bajkał do Kazachstanu, a także do Uzbekistanu, gościnnej Gruzji, winem płynącej 
Mołdawii. Jesteśmy w stanie spełnić Państwa indywidualne życzenia organizując imprezy „szyte na 
miarę” dla większych i mniejszych grup. Zapraszamy rodziny, grupki znajomych 6-8 osób na wyjazdy w 
kameralnym gronie dla których przygotujemy ofertę według Państwa pomysłu, którym jedynym 
ograniczeniem będzie Państwa wyobraźnia. 
     Turystyka to nasza pasja stąd z wielkim zapałem i zaangażowaniem organizujemy Państwa podróże.  
Z nami odwiedzicie bliskie oraz najdalsze zakątki świata, poznacie egzotyczne miejsca. 
Zorganizujemy Twój wypoczynek, urlop lub wakacje według Twojego zamówienia lub zaproponujemy 
ofertę sprawdzonych organizatorów turystyki. 
W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo między innymi tanie wycieczki jednodniowe lub weekendowe 
do wielu krajów europejskich oraz wyprawy do egzotycznych miejsc. Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółową ofertą. Niezależnie od tego, czy wolą Państwo wybrać się do Europy Zachodniej, na 
południe, czy też udać się na wycieczkę na Kresy Wschodnie, w naszym biurze  będziecie mogli znaleźć 
coś dla siebie. Amatorom piaszczystych plaż, słońca i błogiego lenistwa proponujemy wypoczynek w 
atrakcyjnych kurortach, a z myślą o miłośnikach zwiedzania opracowaliśmy ciekawe programy 
wycieczek objazdowych. Dla miłośników gór i aktywnego wypoczynku też coś mamy. Zdrówko też 
pomożemy podleczyć w kurortach np. na Ukrainie, Białorusi lub w Polsce. Znajdzie się u nas oferta dla 
rodzin, dzieci i młodzieży, singli oraz seniorów. 
 
AT „WILEJKA”  gwarantuje Państwu pełne bezpieczeństwo podróży: 

 jako organizator turystyki posiadamy wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Wójta Gminy Nowosolna pod nr 892/06, 

 gwarancję ubezpieczeniową zapewnia naszej firmie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. obecnie 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 1082047162 ważnej do dnia 31.12.2021 r. w 
wysokości 28000 €,  

 posiada zabezpieczenie finansowe zgodne z normami polskiego prawa 
 

Oferujemy: 

 wycieczki objazdowe w Polsce oraz zagraniczne dla klientów indywidualnych i grup 

 wczasy w Polsce i na świecie 

 wyjazdy weekendowe - city Breaki  

 rejsy i wycieczki morskie oraz rzeczne 

 wyjazdy narciarskie 

 wyjazdy „szyte na miarę” dla małych i dużych grup 

 kolonie, obozy, zimowiska dla dzieci i młodzieży w Polsce a także za granicą 

 kursy i obozy językowe dla dzieci i młodzieży 

 pielgrzymki 

 wyjazdy sanatoryjne, rehabilitacyjne, SPA w Polsce i za granicą 

 organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów motywacyjnych 

 rezerwację hoteli – w kraju i za granicą 

 bilety: autokarowe, promowe, lotnicze 

 bilety do energylandii taniej niż na miejscu w kasie 

 pośrednictwo wizowe /wizy: na Białoruś, na Kubę, do Rosji, do Chin, do Indii, do Australii do Kanady do Turcji, oraz inne/ 

 ubezpieczenia w tym obowiązkowe na Białoruś, do Rosji 

 wynajem bus-a Renault Traffic /8 osób/ 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 


