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Wynajem bus Gołdap autokar autobusy Węgorzewo
ID ogłoszenia: 132412 / 205165

URL: http://www.emoto.com.pl/132412
Cena: do negocjacji
Transakcja: sprzedam
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, Korsze

GoBus.pl to szeroka baza przewoźników i firm przewozowych z Twojego regionu, od których błyskawicznie
otrzymasz wycenę na przewóz osób Olsztyn: - autokary Ostróda turystyczne i wynajem autokarów Olsztyn
Ostróda - przewozy autokarowe Elbląg Bartoszyce Lidzbark Warmiński - busy Szczytno Pisz Mrągowo
Kętrzyn, minibusy i wynajem busów Malbork - luksusowe autobusy Kwidzyn i wynajem autobusów Iława wynajem samochodów z kierowcą Braniewo - wynajem limuzyn Firmy przewozowe w Twojej okolicy.
Przewozy Elbląg na wycieczki turystyczne, wycieczki objazdowe, szkolne, wyjazdy na koncerty, przysięgi,
pielgrzymki autokarowe oraz autobus na pielgrzymki, autokar na imprezy sportowe, autobus na imprezy
integracyjne, przewozy osób na imprezy okolicznościowe i rodzinne, przewóz gości weselnych i usługa
przewozowa do ślubu i na wesela, limuzyna dla młodej pary. Bisztynek Tel. (22) 389-6866 GoBus.pl to
szeroka baza przewoźników i firm przewozowych z Twojego regionu, od których błyskawicznie otrzymasz
wycenę na przewóz osób Olsztyn: - autokary Korsze Ostróda turystyczne i wynajem autokarów
Wydminy Olsztyn Ostróda- przewozy autokarowe Reszel Elbląg Bartoszyce Lidzbark Warmiński- busy
Orzysz Szczytno Pisz Mrągowo Kętrzyn, minibusy i wynajem bus Gołdap Malbork- luksusowe autobusy
Węgorzewo Kwidzyn i wynajem autobusów Iława- wynajem samochodów z kierowcą Braniewo- wynajem
limuzyn
Firmy przewozowe Olsztyn - przewoźnik w Twojej okolicy. Transport osobowy Elbląg na wycieczki
turystyczne, wycieczki objazdowe, szkolne, wyjazdy na koncerty, przysięgi, pielgrzymki autokarowe oraz
autobus na pielgrzymki, autokar na imprezy sportowe, autobus na imprezy integracyjne, przewozy osób na
imprezy okolicznościowe i rodzinne, przewóz gości weselnych i usługa przewozowa do ślubu i na wesela,
limuzyna dla młodej pary.
Warmińsko-mazurskie i okolice: Bisztynek, Jeziorany, Biskupiec, Barczewo, Dźwierzuty, Pasym, Wielbark,
Nidzica, Olsztynek, Dobre Miasto, Ruciane-Nida, Mikołajki ...
Tel. (22) 389-6866
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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