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> Szanowny Panie Piotrze! 

       W imieniu Prezesa Oddziału oraz w imieniu własnym ( jako V- Prezesa Oddziału) 

 składam Panu serdeczne podziękowania za rzetelne , profesjonalne  

i rzeczowe, przygotowanie przez pańskie biuro podróży VERVINCI TRAVEL, naszej kolejnej wycieczki 

krajoznawczo-turystycznej na Dolny Śląsk oraz do Pragi , która odbyła się w dniach 24.08.2021 do 

29.08.2021 roku. 

        Współpracujemy z Pana Biurem już siódmy rok i po raz kolejny stwierdzamy, że ta współpraca, 

jest w dalszym ciągu bardzo dobra! Podkreślę tu przede wszystkim znakomitą współpracę z Panem 

Markiem Kamińskim, z którym już po raz kolejny udało się wspólnie ze mną, przygotować bardzo ciekawą 

trasę zwiedzania Dolnego Śląska oraz jednodniowego „wypadu” do Pragi. Współpraca z Panem Markiem, 

jest dla mnie wielką przyjemnością, ponieważ jest on znakomity Profesjonalistą ( przez duże „P” !! ). 

Zawsze otwarty na potrzeby i oczekiwania klienta, dyspozycyjny, taktowny, delikatnie sugeruje stosowne 

rozwiązania. Poświęcał dla nas dużo czasu, celem omówienia szczegółów wycieczki. Mogę i chcę po raz 

kolejny potwierdzić, że Pan Marek Kamiński, to znakomity fachowiec i bardzo dobry negocjator. Bardzo 

miło się z nim współpracuje!! 

         Dziękujemy za dobre i fajnie dobrane miejsca noclegowe o dobrym standardzie oraz za bardzo dobre 

warunki żywieniowe w tych hotelach, jak również świetne zakończenie obiadem pożegnalnym w Polsce . 

Na pewno będziemy polecać Wasze Biuro Podróży innym zainteresowanym grupom wycieczkowym!! 

Niezbędnym elementem każdej udanej wycieczki jest podróżowanie dobrym autokarem. Potwierdzamy 

jednak w całej rozciągłości, znakomite przygotowanie i poziom techniczny autokaru oraz profesjonalizm 

kierowców . Doceniamy bardzo dobrą pracę, fachowość, uprzejmość, czystość, punktualność, życzliwość i 

otwartość kierowców. 

         Oczywiście, nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o osobie Pana, który był naszym pilotem i 

przewodnikiem. Znakomity fachowiec, pełen ogromnego ładunku wiedzy o zwiedzanych miejscach i ich 

historii. Jest wielkim erudytą, a jego spokój, opanowanie, a także humor i błyskawiczne dopasowanie 

warunków zwiedzania do określonej sytuacji jest nie do przecenienia. Z całą pewnością i 

odpowiedzialnością stwierdzamy, że osoba Pana jako pilota i przewodnika wycieczki gwarantuje jej bardzo 

dobry poziom. Pan .. jest już trzeci raz naszym pilotem i na pewno będziemy się starać, aby w przyszłym 

roku również pozyskać go, jako pilota naszej kolejnej wycieczki. Osobę Pana pilota absolutnie możemy 

polecić każdej innej wycieczce. 

          Na zakończenie, jeszcze raz bardzo dziękuję za przygotowanie wycieczki dla naszego 

Stowarzyszenia przez Pańskie Biuro Podróży VERVINCI TRAVEL. Wszędzie, gdzie tylko się da,  polecamy 

i będziemy dalej polecać Pana Biuro innym organizacjom i osobom odpowiedzialnym za organizowanie 

wycieczek, ze względu na jakość, rzetelność , merytoryczność, otwartość na potrzeby klienta i , co również 

pokazała po raz kolejny ostatnia wycieczka na Dolny Śląsk oraz do Pragi. 

 

 Wiceprezes Stowarzyszenia 
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