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Wynajem bus Bogatynia autokar autobusy Kowary
ID ogłoszenia: 132409 / 205165

URL: http://www.emoto.com.pl/132409
Cena: do negocjacji
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: dolnośląskie, Gryfów Śląski

GoBus.pl łączy - szybko i za darmo - podróżnych z przewoźnikami. To szeroka baza firm przewozowych z
dolnośląskie, od których błyskawicznie otrzymasz wycenę na przewóz osób Wrocław: - autokary Legnica
turystyczne i wynajem autokarów Wrocław - przewozy autokarowe Wrocław Kłodzko - busy Wałbrzych,
minibusy Jelenia Góra i wynajem busów Wrocław - luksusowe autobusy Lubin i wynajem autobusów Opole wynajem samochodów z kierowcą Brzeg - wynajem limuzyn Głogów Firmy przewozowe w Twojej okolicy.
Przewozy na wycieczki turystyczne, autokary na wycieczki objazdowe, wycieczki szkolne, wyjazdy na
koncerty, autobus na przysięgi, autokar na pielgrzymki, imprezy sportowe, imprezy integracyjne, przewozy na
imprezy okolicznościowe i rodzinne, usługa przewozowa do ślubu i na wesela, limuzyna dla młodej pary. Tel.
(61) 624-6426 GoBus.pl łączy - szybko i za darmo - podróżnych z przewoźnikami. To szeroka baza firm
przewozowych z dolnośląskie, od których błyskawicznie otrzymasz wycenę na przewóz osób Wrocław: autokary Szklarska Poręba Legnica turystyczne i wynajem autokarów Chojnów Wrocław- przewozy
autokarowe Lwówek Śląski Wrocław Kłodzko- busy Gryfów Śląski Wałbrzych, minibusy Jelenia Góra i
wynajem bus Bogatynia Wrocław- luksusowe autobusy Kowary Lubin i wynajem autobusów Opole- wynajem
samochodów z kierowcą Brzeg- wynajem limuzyn Głogów
Firmy przewozowe Dolny Śląsk i przewoźnicy z okolicy. Przewozy na wycieczki turystyczne, autokary na
wycieczki objazdowe, wycieczki szkolne, wyjazdy na koncerty, autobus na przysięgi, autokar na pielgrzymki,
imprezy sportowe, imprezy integracyjne, przewozy na imprezy okolicznościowe i rodzinne, usługa
przewozowa do ślubu i na wesela, limuzyna dla młodej pary.
Dolnośląskie i okolica: Chocianów, Przemków, Wołów, Brzeg Dolny, Środa Śląska, Żarów, Sobótka, Strzelin,
Ziębice, Paczków, Bystrzyca Kłodzka, Paczków, Kudowa-Zdrój ...
Tel. (61) 624-6426
Tel. (22) 389-6866, (12) 394-2424, (61) 624-6426
GoBus.pl - Tani wynajem busów i rezerwacja autokarów
Dane kontaktowe: Telefon: (12)394-24-24 komunikator Skype: gobus.przewozy http://www.gobus.pl
info@gobus.com.pl
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