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REKOMENDACJA

Już od przeszło 20 lat Biuro Turystyki Zagranicznej ,,Europa - Travel" z Warszawy,
ul. Świętokrzyska J.8 prowadzone jest profesjonalnie i sotidnie przy tym dynamicznie, ale z

rozwagą handlową przez właścicielkę Panią Krystynę Konarzewską.
Firma zaspokaja oczekiwania turystów indywidualnych, firm zlecających organizację i realizację

imprez turystyki biznesowej W tym integracyjnej, a także partnerów handlowych.
Wysoka specjalizacja W programowaniu i realizacji imprez oraz kompleksowej obsługi

uczestników imprez, a także szeroka wiedza o ofercie imprez innych organizatorów sprzedawanych
w systemie agencyjnym, pozwala na stwierdzenie, żeBTZ,,Europa _Travel" jest Firmą markową,
godną polecenia.

Jako unikalną na polskim rynku turystycznym uznać tez można specjalną ofertę organizacji
ceremonii ślubnych i weselnych w egzotycznych rejonach świata, m. in. na Archipelagu Wysp
Hawajskich gdzie od 2004 roku Firma współpracuje ze znanym usługodawcą turystyczno -

hotelarskim.
BTZ ,,Europa-Travel" spełnia wymogi przepisów ustawy o usługach turystycznych, w tym w

zakresie obowiązkowego ubezpieczenia działalności związanego z ochroną interesów klienta.
Zgodnie z Wymogami przepisów ustawy o usługach turystycznych jest Firmą objętą polisą
ubezpieczającą jej działalność, co wiąże się z ochroną interesów klientów'

od 1995 roku Firma jest zrzeszona w Warszawskiej lzbie Turystyki, spełniając bez zarzutu
obowiązki statutowe naszej organizacji' Posiada zgodę na działalność organizatora turystyki
wydaną w formie wpisu do rejestru , przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Właścicielka Firmy Pani Krystyna Konarzewska oraz Firma w uznaniu za długoletnią wzorową
działalność, na wniosek Warszawskiej lzby Turystyki - odznaczona została przez przez ministra
resortowego nadzorującego tu rystykę, Honorową odzn a ką,,Za Łasługi d la Tu rystyki".
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