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T
o co jest oferowane klientowi 
docelowemu, to przede wszyst-
kim oszczędność czasu oraz nie-
zwykła wygoda. Concierge po-
maga spełnić najskrytsze marze-

nia, w granicach wyrafinowanego smaku  
i dobrych obyczajów. Czas klienta, jego 
komfort oraz spokój ducha – to dla firm 
świadczących usługi concierge priorytet. 
Taką filozofię wyznaje Dariusz Gurzyński, 
właściciel firmy Excellence Travel.
– Moi klienci pracują coraz więcej i coraz 
dłużej – mówi. – Zaczyna brakować czasu 
na rzeczy, które kiedyś bez problemu or-
ganizowało się samemu. Życie prywatne 
schodzi na plan dalszy, bo wszystkich go-
nią terminy, podnosimy wydajność, obni-
żając przy tym koszty. Czas jest oczywiście 
pojęciem względnym, ale w dzisiejszych 
czasach skurczył się drastycznie.
Excellence Travel specjalizuje się profesjo-
nalnej obsłudze klienta zarówno indywidu-
alnego jak i korporacyjnego. Z nami klient 
wybierze się na każdą imprezę. Obejrzy 
szlagierowy mecz piłkarski, skosztuje ba-
warskiego piwa na Oktoberfescie  
w Monachium czy też rozegra indywidu-
alny mecz szachowy z Garry Kasparowem. 
Z naszym podróżnikiem Miłoszem Piewołą 
klienci moga się wybrać do mroźnej 

Concierge jest osobą,
która dzięki swojej pozycji 

w środowisku, rozległym
kontaktom jest w stanie
zrealizować najbardziej 

wyszukane zadanie.  
Od kilku lat jednym  

z liderów w tej branży jest 
firma Excellence Travel  

z Gdańska.

Wyjazdy szyte na miarę
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Alaski,wulkanicznej Szkocji, czy też innej 
wybranej egzotycznej destynacji.
Firma Excellence Travel oferuje najwyższą 
jakość usług i bardzo atrakcyjne ceny. Na 
hasło Forbes oferujemy 5% zniżki.

najbliższe realizacje 
l  Mistrzostwa Świata w siatkówce 
l  Liga Mistrzów sezon 2015
l  Wszystkie mecze piłkarskie najlep-

szych lig europejskich (Bayern, Real, 
Barcelona)

l  Wyścigi Formuły 1 2014/2015
l  Koncerty muzyczne największych 

gwiazd w kraju oraz za granicą
l  Eliminacje ME, mecz Polska – Niemcy 

(wyjątkowy pakiet Hospitality)
l  Koncert Noworoczny w Wiedniu 2015
l  Oktoberfest 2014 w Monachium
l  Wyjazdy na Alaskę, Islandię, do Szkocji
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