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POSKYTUJEME DRAHOCENNÉ INFORMACE

DODÁME KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÉ POKYNY, RADY A TIPY

S NÁMI ŠETŘÍTE PENÍZE

Chystáte se na Bali a zvažujete, jestli vyrazit s cestovkou, nebo na vlastní pěst? 

Pokládáte si otázky typu: 

Zvládneme to?
Domluvíme se?
Nebude to levnější?
Co když se něco stane?
Jaké ubytování zvolit?
Jak to všechno nejlépe stihnout?
Co nějaké svátky a omezení?
Jak se po ostrově pohybovat?

Připravili jsme pro vás jasně a přehledně všechny důvody, proč, i když třeba
cestování bez cestovky preferujete, je na Bali lepší vydat se s námi.

Do exotiky posíláme naše klienty už 17 let! Naše unikátní znalost Indonésie nám
umožňuje užitečně poradit s návštěvou ostrova a míst podle vašich představ.
Předáme vám tipy a triky, jak a kdy se vyhnout davům, disponujeme ověřenými
kontakty na místní, minimalizujeme rizika potencionálně plynoucí z cestování
samostatně.

Máme pro vás připravené kompletní předodletové pokyny, neustále aktualizované
a odzkoušené. Nic vás nepřekvapí. Připravíme vás i na případné problémy a
vyřešíme vaše otázky - co s sebou, kam se vydat, kam se rozhodně nevydat, na co
si dát pozor a tak dále.

Naše pozice v Indonésii, založená na dlouhodobé spolupráci, nám zaručuje sjednat
výhodnější ceny za aktivity, ubytování, dopravu, než byste získali při individuální
domluvě na místě.

Výhody proč cestovat s Go2
CK Go2 - dílny specialistů na Indonésii



ZAJISTÍME KOMPLETNÍ SERVIS A OSOBNÍ KONTAKT

VÍME, ŽE TO NEJLEVNĚJŠÍ NEMUSÍ BÝT TO NEJLEPŠÍ

ŠETŘÍME VÁŠ ČAS - NABÍDKY ZCELA NA MÍRU DLE VAŠICH MOŽNOSTÍ 

GARANCE ZAPLACENÝCH AKTIVIT

NEVÍTE, CO CHCETE? OD TOHO JSME TADY! 

ČEŠTÍ  PRŮVODCI PŘÍMO V DESTINACI

KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY

Udržujeme stálý kontakt s klienty od okamžiku plánování dovolené, během
samotného cestování a po návratu do země. Poradíme s čímkoli - ať už se týká
imigrační politiky dané země, nečekaného zrušení letu, náhodného tajfunu, zranění
apod. Jsme tu pro vás po celou dobu, připraveni pomoci.

Máme ověřené a osobně odzkoušené hotely, hostely a servis, což snižuje riziko, že
byste byli falešnými fotkami napáleni nebo přeplatili cenu. Zajistíme, že ubytování,
aktivity a doprava bude k dispozici bez případných problémů na místě.

Dokážeme připravit jedinečný zájezd zcela na míru po konzultaci s vámi. Zajistíme
netradiční zážitky a zprostředkujeme reálné kontakty s místními, našimi přáteli.
Doporučíme výšlapy, treky a dobrodružství, které byste jen těžko organizovali sami
na místě. Ušetříme vám spousta času, který byste tomu věnovali.

Večer si u hotelu zamluvíte celodenní šnorchlování s mantami královskými, ráno
netrpělivě vyhlížíte odvoz…. ale nikdo nepřijede? I to je v Indonésii na denním
pořádku. My vám ale přes naše vyzkoušené kontakty zaručíme, že toto nebude váš
případ. 

Pokud si nejste jistí, co chcete vidět / dělat / zažít, jsme připraveni vám poradit.
Představíme vám možnosti, místa i aktivity doplněné o naše zkušenosti. Společně
zjistíme, po čem toužíte.

Naši čeští průvodci v Indonésii dlouhodobě žijí a nabídnou tak skutečně
autentickou zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, s místní kulturou.

Nabízíme výhodné pojištění přesně na míru bez jakýchkoli kliček. Bonus je i
možnost storna zájezdu ze zdravotních důvodů. Naše kancelář je taktéž pojištěna
proti úpadku. O vaše peníze nepřijdete.
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SBLIŽUJEME MILOVNÍKY CESTOVÁNÍ

MÁTE PROBLÉMY S CIZÍM JAZYKEM? NEVADÍ!

A NA ZÁVĚR - MÁTE ZÁJEM O DOBROVOLNIČENÍ A ECO AKTIVITY?

Naše skupinové zájezdy umožňují seznámit se s partou super lidí, se kterými
budete sdílet nezapomenutelné zážitky. Ve skupině je vždy více legrace a můžete si
najít kamarády na cestování na celý život.

Cizí jazyky příliš neovládáte, ale přesto chcete procestovat svět? Nevidíme v tom
problém! Pomůžeme vám s porozuměním imigračním formalitám, ale i zajistíme
průvodce přímo na místě.

Chcete vyzkoušet něco víc než jen úžasnou dovolenou? Zapojte se a pomozte nám
vylepšit situaci místních obyvatel, ať už výukou angličtiny, či si na vlastní kůži
vyzkoušejte různé EKO aktivity za účelem obnovy indonéské fauny a flóry.
Nabízíme možnost vyzkoušet si výuku v místních školách / dozvědět se více z
ekologie / vyzkoušet si  zpracování a sběr plastů či dokonce sázení korálů...
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