


POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul M.C. Skłodowskiej 3 pok. 17, tel./fax. 532-91-29
www.pzitb.lublin.pl. e-mail: pzitb1@pp.pl

Ldz.787/2014 Lublin dn. 07.08.2014 r.

GULlVER Biuro Usługowo-Handlowe
ul. M. C. Skłodowskiej 3
20-029 Lublin

PODZIĘKOW ANIE

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników

Budownictwa Ol Lublin oraz uczestników wyjazdu składamy gorące podziękowanie za

zorganizowanie w dniach 18-20.07.2014r. wycieczki "Szlakiem Litewskich Zabytków:

Wilno & Troki"o

Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci uczestników ponieważ przyczyniła

SIę do poznania naszego dziedzictwa kulturowego, jego uniwersalnych wartości

w kontekście narodowym i ogólnoludzkim.

Bogaty program zwiedzania oraz profesjonalizm i życzliwość ze strony obsługi

Biura przyczyniły się do zwiększenia jej atrakcyjności.

Dziękując życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej działalności Biura.
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Dom Pomocy Społecznej
i .M. Rataja

21-150 Kock. ul. T. Kościuszki 1

21-151 (teVfax) 85-91-125. 1 9
ąegon 001099503. NIP 714-10-32-537

Kock dn.20.08.20 14 r.

Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataja w Kocku
Ul. T. Kościuszki 1
21-150 Kock

Dom Pomocy Społecznej w Kocku informuje, iż wielokrotnie korzystał

z usług Biura Podróży "GULIVER" w zakresie organizacji wycieczek

krajowych jak zagranicznych do różnych krajów Europy m.in.: Chorwacji,

Włoch, Grecji, iemiec.

Każdorazowo byliśmy bardzo zadowoleni zarówno ze świadczeń

oferowanych przez biuro takich jak: hotele, wyżywienie i środki transportu

(autokary) jak i programu realizowanego przez profesjonalną i miłą obsługę.

Biuro Podróży "GULIVER" otwarte jest na współpracę, zwraca uwagę

realizuje, w granicach możliwości, wszelkie sugestie Zleceniodawcy

dokładając wszelkich starań, aby uczynić wyjazdy atrakcyjnymi zaró no pod

względem programowym jak i cenowym.



-21-040 ŚWIDNIK
ul. PIASECKA 240

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. ROBA INJA w ŚWIDNIKU

Tel. Centr: (0-81) 751-57-71, 751-57-72; Dyrektor: (0-81) 751-42-73; Faks: (0-81) 751-57-73
e-mail: info@dpsswidnik.pl www.dpsswidnik.pl REGO 431198480

Świdnik dnia 6 sierpnia 2014r
DSP.83.,.ł'i /~ .2014

Sz. P. Jolanta Kidej
Dyrektor

Biura Podróży "Guliver"
w Lublinie

Szanowna Pani,

W imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku - uczestników
wycieczki do Krosna, Bardejova i Rzeszowa składam serdeczne podziękowanie za kolejny,
profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony wyjazd.

Oferowane wycieczki przez Pani Biuro Podróży "Guliver" są bardzo dobrze przygotowane pod
każdym względem. Nasi mieszkańcy zawsze wracają 2:, nich z bardzo zadowoleni.

Wyrażamy ogromne uznanie dla wzorowej pracy kierowców, którzy zawsze bezpiecznie nas
przewożą oraz profesjonalnie przygotowanym pilotom, którzy zawsze przygotowani do pracy
umilają nam podróż opowiadając o miejscach które będziemy zwiedzać.

Jeszcze raz podkreślam wysoki poziom przygotowanej wycieczki, a mając w pamIęCI
niezapomniane wrażenia z niecierpliwością oczekujemy następnych, jeszcze ciekawszych
wypraw.

Z wyrazami uznania,

~TORV""sz Ku7:l!t:;-

Osoby prowadzące sprawę: Pracownicy Socjalni: Kulas Wiesława i Włodarczyk Mariusz
kontakt: 0817515771 (72) wew.33 e-mail: socjalny@dpsswidnik.pl





~RIG

~
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieś cie 72 IVp., tel./fax (0-81) 532-16-88, 532-12-45, Konto: WBC S.A. w Lublinie nr 14601181-27.0.1.1-013273-01

REGIONALNA IZBA TURYSTYKI W LUBLINIE
Oddział Branż owy REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w LUBLINIE

THE REGION AL CHAMBER OF TOURISM in LUBLIN

Lublin_ 22 grudnia 200-+

LIST REFERENCYJNY

Biuro Usługowo-Handlowe "GULlVER" działa na rynku lubelskim od
listopada 1996 roku. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych posiada zezwolenie
nr l4/99 niezbę dne do organizacji imprez turystycznych. Biuro "GUL VER' zajmuje
się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzież y, wczasów dla dorosłych,
wycieczek grupowych, wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych. Poprzez
uczestnictwo w targach regionalnych i krajowych Biuro czynnie wspiera promocję
regionu lubelskiego. Biuro Usługowo-Handlowe "GULlVER" zrzeszone jest w
Regionalnej Izbie Turystki i wypełnia wynikają ce z tego tytułu obowią zki.W
dotychczasowej działalnoś ci Izby nie odnotowaliś my skarg na jakoś ć ś wiadczonych
przez Biuro usług.

Na podstawie dotychczasowej współpracy moż emy polecić Biuro UShlgOWO-
Handlowe "GULIVER" jako wiarygodnegoi sprawdzonego partnera.



STAROSTA
SANDOMIERSKI

Mieczysław Sawa

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. 015 8323243
fax 0158322829

Sandomierz, 10 maja 2005 r.

Sz. P.
Jolanta Kidej
Dyrektor
Biura Podróż y "Guliver"
w Lublinie

Szanowna Pani,

W imieniu uczestników wycieczki przedmiotowej do Grecji składam

serdeczne podzię kowania za profesjonalnie zorganizowany wyjazd.

Oferowane przez biuro "Guliver" usługi są bardzo dobrze przygotowane dla

miłoś ników podróż owania i odkrywania nowych miejsc.

Wyraż amy ogromne uznanie dla wzorowej pracy Zbigniewa

Łuszczyny, pilota naszej wycieczki, który towarzyszył nam przez te dziesię ć

dni. Jego zaangaż owanie, pomysłowoś ći pomocne na tak dalekich trasach

poczucie humoru zadecydowało o wysokich walorach tej wyprawy.

Jesteś my wdzię czni za przekazanie wielu informacji o uroczych miejscach,

które dane nam było zwiedzić .

Jeszcze raz podkreś lamy wysoki poziom realizacji zaplanowanych

punktów programu wycieczki, a mają c w pamię ci pię kne wspomnienia

z niecierpliwoś cią oczekujemy nastę pnych, równie udanych wypraw.

Z wyrazami uznania,
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STAROSTA Ś WIDNICKI

Starostwo Powiatowe w Ś widniku
ul. Niepodległoś ci13
21-047 Ś widnik
tel. (0-81) 468 7100
fax. (0-81) 468 71 12
e-mail: informac;e@powiat.swidnik.pl

Biuro Usługowo-Handlowe "Guliwer"
uLM. C Skłodowskiej 3
Lublin

Składam serdeczne podzię kowanie za organizację wycieczki

turystycznej do Wiednia dla pracowników Starostwa Powiatowego

w Ś widniku.

Przekazuję również wyrazy uznania dla umieję tnoś ci zawodowych

pilota wycieczki pani Barbary Sadury.



ZARZĄ D WOJEWÓDZKI
Zwią zku Emerytów i Rencistów

Poż arnictwa R.P.
w Lublinie

Lublin, dnia 19 paź dziernika 1999 r.

Pani J o l a n t a K I D A J

Dyrektor

Biura Usługowo - Handlowego

"GULIVER"

w Lublinie

uJ. M. C. Skłodowskiej 3

Zarzą d Wojewódzki Zwią zku Emerytów i Rencistów Poż arnictwa RP. w Lublinie

składa serdeczne podzię kowanie Pani Dyrektor za zorganizowanie dwóch imprez

turystycznych dla członków naszego Zwią zku tj.: wycieczki do Grecji w dniach01-15.09.

oraz do Włoch w dniach02-09.10.1999 r.

Na podstawie wypowiedzi wielu uczestników imprez oraz spostrzeż eń własnych

należ y stwierdzić , ż e w/w wycieczki były zorganizowane wzorowo i spełniły oczekiwania

uczestników.

Na wyróż nienie zasługuje wzorowa postawa i profesjonalne prowadzenie wycieczki

we Włoszech przez pilota Pana Wiktora Rajewskiego.

Dzię kują c za imprezy zorganizowane w roku bież ą cym mamy nadzieję , ż e nasza

współpraca bę dzie nadal kontynuowana i zaowocuje wieloma udanymi imprezami

w przyszłoś ci.-

Z poważ aniem

V-ce PREZES
Zarzą du WojewódzklegQ RP

IWlą zku Emerytów iRen.Pot.
.. Lubli . -
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VOYAGER
Biuro Turystyczno - Handlowe

21-100 LUBARTÓW, ul. Lubelska 36
tel./fax (0-81) 855-47-30, kom. 0600395819
e-mail: voyaserlub@poland.com

20-006 LUBLIN, ul. H. Kołłą taja 3
tel./fax (0-81) 442-55-95, kom. 0600395869
e-mail: voyagerlub@poJand.com

Lublin, 2001-12-04

Udzielamy rekomendacji dla Biura Usługowo-Handlowego "GULIVER"
w Lublinie kierowanego przez Panią Jolantę Kidaj, oceniają c współpracę
z tymż e biurem jako udaną i rzetelną .
Nasze biuro współpracuje z BUH "Guliver" od 2000 r. przy wzajemnej
sprzedaż y kolonii i obozów młodzież owych. W mojej ocenie oferty biura i ich
realizacja dokonywane są rzetelnie i solidnie, poparte wiedząidoś wiadczeniem
nabytym podczas kilkuletniej działalnoś ci.

Na podstawie tej współpracy uważ amy, ż e BUH "Guliver" wswojej
działalnoś ci kieruje się fachowoś cią , uczciwoś cią , respektowaniem praw
klientów oraz elastycznoś cią na rynku turystycznym, co moż emy stwierdzić na
podstawie opinii naszych klientów, którzy imprezy turystyczne BUH "Guliver"
ocenili jako atrakcyjne. Podczas długiego okresu współpracy jako Agent nie
odnotowaliś my ż adnej skargi na jakoś ć usług, złą organizację pracy czy brak
troski o klienta, któremu sprzedaliś my ofertę BUH "Guliver".

Współpracę z BUH "Guliver" oceniamy bardzo pozytywnie, ponieważ wszelkie
zobowią zania Organizatora wobec agenta i klienta zostają wykonane solidnie.

BIURO TURYSTYCZNO-HANDLOWE

••VOYAGE -
20-006 Lublin, ul. K ą taja 3

te ./fax (081) 442 55 95, 0600 39 58 69
NIP714.135-01-60 REGON 430765889-00028

MAN.J{jER
PiO~ń Ski

KONTO BANKOWE: PKO BP SA OILUBARTÓW, nr 10203206-303576-270-11
REGON: 430755889 NIP: 714-135-01-60
NR ZEZWOLENIA 29/99



DYREKTOR ijfOJEWÓDZKIEJ S1ACJI POGOTOWIA

RATUNKOWEGO i TRAj\lSPORTU ~ANITARNEGO

SAMODZIELNEGO PUBliCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ WLUBLINIE

Lublin, dn.. 4.10.2005 r.

Pani
Jolanta Kidaj
Biuro Podroź yGULlVER
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-029 Lublin

PODZIĘ KOWAjVIE

Pragnę podzię kować P ani za zorganizowanie wycieczki na

Suwalszczyznę z wyjazdem do Wilna, Kowna i Trok w terminie

od 28 wrześ nia 2005 r. do2 paź dziernika 2005 r. i złoż yć na Pani

rę ce serdeczne podzię kowanie dla Pana Krzysztofa Wysockiego

przewodnika i Piotra Tokarskiego kierowcy, którzy wykazali się

profesjonalizmem, zaangaż owaniem, troskąi ż yczliwoscią wobec

uczestników.

":::S::~4~ (~ł!~~ .
DYREKTOR

Zd zistow Kulesza



BIURO nJRVSTYCZNE

15·423 Bi~~k
ul. Grochowa 11

tel. (O-SS}652-00-86
fax (0-135) 651-95-95

- turysty1<"a krajowa
- turystyka zagraniczna
- bilety lotnicze
- pnejB2dy autokarowa
- ubezpteczenla

Oś rodek Turystyczny
.,KUKLE"

• pensjonat

• domki kempingowe
• ,,\Vlej!;ika Cl'lata,"
• baza namiotowa
Kukle 16-;->06Gihy

tet./tax (0-87') S 16-50-5i;!

Oś rodek Wy~nlru
Dzieci iMłodzież y
"J..EŚ NY DWÓR"

19-301 Mrozy k. Ełku
tel/tax (0-87) 620-39-17

Oś rodek Wypoczynkowy

"KORAB"

84-104 J3strzę oia Góra
ul. Rozewska 36

te!. (O-58) 674-91-09
fax (O-58) 674-91-08

Oś rodek Turystyczny

"SERWY"

• domki kempingowe
• pole namiotowe

16-306 Svc!-.", Rz<'!Cz~
.elJrax (0·S7) 541 ·&)-35

~.Jf?
lATA

•
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INvssT·NORD
Spółka z o. o.

15-423 Białystok ul. Grochowa 11
tel. (0-85) 65~!-OO-88,teL/fax (0-85) 651-95-95

www.lnvestnord.com.pt • e-mail: invest@investnord.com.pl

Białystok 2003-01-30

OOillhl dotyczą ca współpracy

Zaś wiadczamy, ż e Biuro Podróż y"GULIVER" - ul. M.C .
Skłodowskiej 3,20-029 LUBLIN organizowało dla naszych
klientów obozy młodzież owew Hiszpanii (Calella) - 2 turnusy
po 49 osób w lipcu isierpniu 2000.

Biuro "GULIVER" dało się poznać jakodoś wiadczony

isolidny organizator turystyki zagranicznej, przykładają cy duż ą
wagę do prawidłowej realizacji zaplanowanego programu pobytu
oraz do spełnienia norm zapewniają cych bezpieczeń stwo
uczestników podczasdojazdu ipowrotu z imprezy. RÓwnież
klienci przekazali nam pozytywne opinie owarunkach wypoczynku

iwyż ywieniaw miejscu pobytu.

Z poważ aniem

t$ INVESr.
~~ PR

Zygmunt

V

NIP: 542-27-40-101 KRS; 0000080815 Rok założ enia firmy 1991 J
Konto: Bank PKO S.A_ Oddalał Białystok Nr 12401154-09030152-2700-421112-001



BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE
22-300 Krasnystaw ul. Mostowa 25

Są d Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zsiedzibą w Ś widniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000104200, NIP 564-000-17-49

tel. (082) 576 27 65; 576 37 35; 5761718; fax (082) 576 3167 e-mail: bs.krasnystaw@proonet pl www.bskrasnystaw.pl

1(rasnystaw,2012.05.08.

Pani
Jofanta Xft{aj
'lJyre/(Jor Biura Podróż y ,/juflVer Jl

uL;M. Curle-SRfotfows/(!ej 3
20-029 Lub{tn

Szanowna Pant tJYgre/(Jor

Ilceestnicu wycieczfj sf;laaają . Pani Vyre/(Jori całemu Zespołoun. potfzię /(pwanie

za wzorowe zorqanizotuanie wycieczfj oraz poprzez atra/(r!:!Jnyprogram stworzenie

sprz!:!Jają cego !(firnatu, poszerzenia Wietfzy o historiiwfocfi przekazywanej przez

dosunadczoneqoiznają cego swój fach pilota wycieczfjPana Zbyszka.

W ocenie wszystkicfi uczestnikotu zaangaż owaniepracoumikoui Waszego Biura

w prz!i!Jotowanie imprezy zaozoocoioaio w satysfaf<:!.jonują cedoznaniaiprzeż ycia, /(fóre

są .jednocześ nie wyrazem profesjonalneqoiodpounedzialneqo traktotoanta swoicfi !(fientów.

z poważ aniem Zarzqa 1Jan/@

WICEPR



Zup6l SzkółO&ólllukul.łt~C!cb Dl l
im. Zbigniewa Herberta

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45
20-850 Lublin, ul. Radzyliska 5

NIP 712·193·7(}.86, REG. 430389189
tel./fax 81·74J3703. 81·7411847

PODZIĘ KOW ANIE

Uczniowie klasy2 b i 3 a

ze Szkoły Podstawowej nr45 w Lublinie

wraz z wychowawcami dzię kują BHU "Guliver"

i pilotowi panu Maciejowi Majewskiemu za fachowo

zorganizowaną wycieczkę do Warszawy

4 czerwca2013 roku.


