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Krzysztof Tuz i Woj-
ciech Stanisławski
kochają podróże 
– zwiedzili naprawdę
kawał świata. Swoją
pasją postanowili za-
razić koszalinian 
i właśnie dlatego za-
łożyli Centrum Pod-
róży Masz Wakacje. 

Obaj panowie branżę turystyczną
znają doskonale. – Od jedenastu lat
każdy z nas zajmuje się turystyką 
– mówi Wojciech Stanisławski. 
– Sprzedaliśmy tysiące wycieczek
zadowolonym klientom, każdą z nich
markując własnym nazwiskiem. 

Co komu w duszy gra 
Masz ochotę zwiedzić Włochy?

Nie byłeś jeszcze w Tropical Islands
lub w Dineylandzie? Marzysz o luk-
susowym hotelu i piciu drinków pod
palmami? Może wolisz aktywny wy-
poczynek: chcesz zobaczyć wiele
interesujących miejsc, ponurkować,
zasmakować windsurfingu, poże-
glować? A może fascynuje cię eg-
zotyka, marzysz o poznaniu Chin,
Indii lub Kolumbii? Masz Wakacje 
z całą pewnością znajdzie dla ciebie
najciekawszą ofertę. A jeśli nie znaj-
dzie, to ją „uszyje”. – W naszej bazie
są tysiące ofert przeróżnych wycie-
czek – zapewnia Krzysztof Tuz,
współwłaściciel firmy. – Wszystkie
są pewne i w znakomitej większości
sprawdzone przez nas osobiście,
każdy na pewno znajdzie coś inte-
resującego. Bywa jednak, że klient
nie ma ochoty na tradycyjną wy-
cieczkę – przyznaje. – Wówczas
możemy znaleźć dla niego po-

łączenia lotnicze do wybranego
miejsca, zarezerwować hotel, wy-
nająć samochód, polecić przewod-
ników i tak dalej – gwarantuje nasz
rozmówca. – Bo
dla nas najważ-
niejszy jest klient. 

Dla dzieciaka 
i starszaka 

Oprócz trady-
cyjnych wycie-
czek, Masz Wa-
kacje ma w swojej
ofercie również
obozy i kolonie
dla dzieci i mło-
dzieży. – Nasza oferta w tym
względzie jest bardzo wyselekcjo-
nowana – podkreśla Tuz. – Znamy
osobiście wszystkie ośrodki, w
których kwaterowane są dzieci, po-
dobnie kadrę – doskonale wiemy,

jacy ludzie zajmują się najmłod-
szymi. Klientom proponujemy je-
dynie takie obozy, na które sami wy-
syłamy własne dzieci – dodaje. 

Masz Wakacje oferuje również ko-
lonie z rodzicami – wyjazdy, pod-
czas których dziecko ma zapew-
nioną całodobową opiekę
wychowawców, ale czas może rów-
nież spędzać z najbliższymi, którzy

zakwaterowani są w tym samym
ośrodku. 

Podobnie sprawa wygląda z wy-
poczynkiem zimowym – Centrum
Podróży proponuje tzw. przedszkola
narciarskie. – Są to wyjazdy dla ca-
łych rodzin: podczas gdy dorośli
szusują po stokach, maluchy mają
zajęcia w szkółce narciarskiej, or-
ganizowane również są wspólne
atrakcje: kuligi, ogniska, dyskoteki.
Świetna sprawa – uśmiecha się.
– A z racji tego, że dysponujemy
najnowocześniejszymi systemami
rezerwacji, jesteśmy w stanie za-
oferować najniższe ceny na rynku i
wśród tysięcy promocji skutecznie
wyłuskać te najbardziej korzystne –
zapewnia Krzysztof Tuz. 

Cały świat w zakładce 
Ogromną siłą Centrum Podróży

Masz Wakacje są serwisy interne-

towe. – Na naszej stronie można
znaleźć wszystko, co podróżnik wie-
dzieć powinien – podkreśla Stani-
sławski. – Są tu opisane wszystkie
nasze oferty wycieczek, możliwości
transportu, rodzaje połączeń lotni-
czych również z Niemiec – wylicza.
– Istnieje również możliwość zapla-
nowania i zarezerwowania wycieczki
przez internet. Na naszej stronie do-
stępny jest dosłownie cały świat. 

Jednak na swojej stronie interne-
towej, prócz kierunków podróży,
Masz Wakacje oferuje znacznie 
więcej. – Znajdą tu Państwo także
informacje o apartamentach,
którymi dysponujemy, o ubezpie-
czeniach podróżnych oraz opisy
przeróżnych wycieczek, na których
byliśmy my, nasi przyjaciele i klienci
– informuje Krzysztof Tuz. – Jest tu
także wiele interesujących i ważnych
porad dla turystów.

Twoje biuro 
podróży 
Masz Wakacje

Centrum Podróży Masz Wakacje s.c.
Stanisławski, Tuz 

ul. Połczyńska 1 
75-802 Koszalin 
tel. 94 311 58 25; 795 128 108; 608 877 840 
e-mail: biuro@maszwakacje.pl 
www.maszwakacje.pl 
czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17 
sobota, godz. 10-14 
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