
A jest z czego wybierać… Organizujemy nie tyl-
ko wyjazdy nurkowe, choć z takich jesteśmy naj-
bardziej znani. Wyjeżdżając z nami, można zapo-
mnieć o nudzie. Zamiast leżenia na plaży (chyba 
że ktoś będzie miał na to ochotę!) czekają atrakcje 
takie jak trekking, rafting, snorkeling, przejażdżki 
buggies czy nawet… zawody łucznicze. Wszystko 

na… podróż
Czy podróże mogą być sensem 
życia? Czy życie można spędzić 
na podróżach? Jeśli twierdząco 
odpowiedzieli Państwo na te 
pytania, zapraszamy do zapoznania 
się z naszą opowieścią o pasji 
i niekończącej się podróży pod 
wodą, na ziemi i w powietrzu.

PRZEPIS
Bhutan to kraj, którego nie da się zapomnieć. Ulice mienią się 

tu kolorowymi gho i kirami, czyli tradycyjnymi strojami, a w po-
wietrzu unosi się zapach wszechobecnego betelu… Ze wszyst-
kich stron spogląda na nas pogodne oblicze poprzedniego króla 
– wszak listopad to jego urodziny… Krętymi drogami przemierza-
my ten niewielki kraj wzdłuż i wszerz. Kosztujemy jaczego masła 
– jest gorzkawe i  słone, tak inne od naszego. Na ulicach – po-
godne oblicza. Nie dziwi, że to najszczęśliwszy kraj na świecie. 
Wszystko ma tu swoje miejsce, nic nie dzieje się przypadkiem. 
Gdy po dwunastokilometrowym trekkingu zdobywamy Takt-
sang, Tygrysie Gniazdo położone na wysokości 3120 metrów 
nad poziomem morza, udziela nam się spokój Bhutańczyków. 
Warto było przemierzyć tysiące kilometrów, aby tu dotrzeć. Z tej 
perspektywy nasze problemy wydają się malutkie…

Cel firmy to spełnianie marzeń – właśnie ta-
kich jak wizyta w  Bhutanie. Czego jeszcze 
Państwo sobie życzą?  Sushi w Japoni? Proszę 
bardzo. Podglądanie pingwinów na Antarkty-

dzie? Nie ma problemu. To klient decyduje o miejs-
cu, w  którym chce spędzić wakacje. Zdarza się, że 
sugerujemy wyprawy, nigdy jednak nie narzucamy 
naszego zdania – to klient ma tu ostatnie słowo.



dopracowane w  najdrobniejszych 
detalach po to, aby zapewnić 
klientom komfort podróży i waka-
cje życia.

Wszystko zaczęło się od pasji. 
W 1998 roku założyciel firmy, Piotr 
Pazoła odkrył, że podwodny świat 
jest czasem bardziej interesujący 
niż to, co dzieje się na powierzch-
ni. Po dwóch latach od pierwszego 
zanurzenia w głębiny nabył upraw-
nienia instruktorskie i  wyjechał 
do Egiptu, gdzie wyszkolił rzesze 
znudzonych bezczynnym plażin-
giem turystów. Po kilku latach 
okazało się jednak, że Egipt to za 
mało, że ludzie chcą podróżować 
wciąż dalej i  dalej, na  stałym lą-
dzie też można ciekawie spędzać 

czas – zdobywając szczyty, szalejąc 
plażowymi pojazdami czy łowiąc 
coraz to większe ryby. Ponieważ 
pasjonaci podróży przyciągają się 
niczym magnes, wkrótce zgroma-
dził wokół siebie grupę osób go-
towych pomóc w  tworzeniu firmy, 
która dla większości jest fabryką 
spełnionych marzeń.

Tak też narodził się pomysł two-
rzenia wypraw szytych na miarę. 
Szytych – to idealne określenie. 
Klient zgłasza się z  pomysłem, 
a pracownicy zdejmują miarę z jego 
marzeń, dodając szczyptę fantazji, 
kilka niespodzianek i mnóstwo en-
tuzjazmu. W końcu najlepsze wyjaz-
dy to te stworzone przez pasjona-
tów dla pasjonatów. 

Co powstaje z przepisu na podróż 
doskonałą? Mnóstwo pięknych zdjęć 
i  jeszcze więcej wspomnień, które 
ogrzewają w zimowe wieczory i po-
budzają apetyt na… jeszcze więcej 
podróży.

To gdzie dziś lecimy? Australia, Chi-
ny czy może… Miami? Dla nas nie ma 
rzeczy niemożliwych.

wirus podróży jest nieuleczalny. raz 
złapany, pozostaje na zawsze i nie 

pozwala usiedzieć na miejscu. Jeśli 
wciąż Państwo to czytają, wiedzą 

Państwo doskonale, o czym mowa. Dla 
jednych wyjazdy to tylko odskocznia 

od codzienności, dla nas – sposób 
na siebie. Tylko w minionym roku 

odwiedziliśmy Seszele (kilkukrotnie!), 
Borneo, galapagos, indie czy tak 

odległe kraje jak Bhutan i nepal…

Gdy pomysł zostanie zatwierdzony, 
klienci nie muszą martwić się już 
o nic – najwyżej o pogodę. Firma 
organizuje przeloty, ubezpieczenia, 
dba o wyżywienie i atrakcje na 
miejscu. Uczestnikom zawsze 
towarzyszy pracownik firmy. Dba 
o komfort i bezpieczeństwo, a także 
pełni rolę tłumacza w zależności od 
potrzeby. Czasami nawet śpiewa 
przy ognisku gdy muzyki brak.

Materiał Partnera

Pazola – to firma zajmująca się od 
kilkunastu lat organizowaniem aktyw-

nego wypoczynku. Jesteśmy jednym 
z największych operatorów podwodnej 

i nadwodnej zabawy. Jeśli chcą Pań-
stwo zaplanować z nami wakacje życia, 

zapraszamy do kontaktu pod numerami 
telefonów: 797 581 292 i 786 815 806 

lub adresem e-mail biuro@pazola.com. 
Znajdą nas Państwo także w Internecie 

na stronie www.pazola.com oraz na 
Facebooku: https://www.facebook.com/

wwwPIOTRPAZOLAcom/
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