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Chile, Boliwia, Peru - Na szlaku piękna 
 
Realizowany program: Lima, Machu Picchu, Cusco, Jezioro Titicaca - pływające wyspy 
Uros - Santiago de Chile, Pustynia Atacama, Doliny Księżycowa i Dolina Śmierci, salary, 
gejzery - piękna lecz nieznana Boliwia: La Paz, Tiwanaku, Salar de Uyuni, bajecznie 
kolorowe laguny. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od:Mirosława, Vellahn / Niemcy  
56-65 lat | w parze 

  (luty 2015) 
 
Fantastyczny pilot, człowiek o bardzo dobrej znajomości społeczności lokalnej. 
Wspaniały organizator, uczynny, bardzo sympatyczny, znakomicie prowadzący grupę. 
Andrzej to człowiek z pasją, całym sercem oddany swej pracy. Gratulujemy Rainbow 
Tours takiego pilota! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Jacek, Tarnobrzeg  
56-65 lat | w parze 

 (luty 2015) 
 
Wiele razy wyjeżdżałem na wycieczki z RT. Nigdy nie zawiodłem się na pilotach. Ale pan 
Andrzej był rewelacyjny - posiada olbrzymie wiadomości o Ameryce Południowej jest 
super organizatorem a przede wszystkim potrafi stworzyć atmosferę, która pozostaje w 
pamięci na długo. Dzięki takim pilotom jak Andrzej Strauss już planujemy następną 
wycieczkę Z RT, oczywiście którą prowadzić będzie Pan Andrzej. Rewelacja. 
 
(polecam filmy p. Jacka z tej wyprawy:  
Chile: https://www.youtube.com/watch?v=vrp8R032lTY,  
Boliwia: https://www.youtube.com/watch?v=smuUOWQd7m8, 
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Peru: https://www.youtube.com/watch?v=CJR6KGITzBM) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Miłosz i Marta Skowronek,  
36-45 lat | w parze 

 (luty 2015) 
 
Pilot: Czapki z głów dla Andrzeja. BARDZO profesjonalny, zaangażowany, uczynny i z 
mega pozytywną energią. Tworzył klimat i atmosferę tej wycieczki. Z nim naprawdę na 
koniec świata ! (…) Świetnie przygotowany do każdego miejsca. Miło było zaobserwować 
jak przed każdą wycieczką studiuje materiały nt. danego miejsca. Nawet jeżeli czegoś 
nie wiedział to natychmiast pytał się lokalnych ludzi celem uzyskania odpowiedzi. 
Wprowadzał świetna atmosferę i duchem tej wycieczki. Zawsze starał się zorganizować 
jakąś niespodziankę :-)  (…) Traktował grupę jak rodzinę! Był nie tylko pilotem ale też 
integratorem grupy. Organizował wiele tzw. "niespodzianek". Małe rzeczy które 
wszystkich cieszyły. Niespodzianki nie miały wpływu na realizację programu wycieczki. 
Były swoistym "bonusem" do atrakcji wycieczki. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Bożena i Mariusz, Łańcut  
36-45 lat | w parze  

 (luty 2015) 
 
Naszym pilotem był Andrzej. Niesamowity organizator, zawsze wesoły i pogodny, potrafi 
kilkanaście różnych charakterów połączyć w jedną zgraną grupę co jest najważniejsze na 
takich wycieczkach. Posiada dużą wiedzę o Ameryce Południowej i świecie. Z Andrzejem 
nie da się nudzić. Pomoże tak, że nie zaznasz choroby wysokościowej, wykąpiesz się w 
ciepłych źródłach przy temp. powietrza bliskiej zeru, zjesz pieczoną świnkę morską i 
popijesz chichą, pomoże w zakupach i lokalnych restauracjach. To nie tylko pilot 
wycieczek ale i pasjonat! Jeżeli Andrzej będzie waszym pilotem to zabawa murowana a 
program wycieczki zrealizowany w 100 procentach - będziecie szczęściarzami. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opinia od: Renata Janecka  
56-65 lat | ze znajomymi  

(luty 2015) 
 
Andrzej - mówił nam, że on nie z tych Straussów. Myślę, że chyba kłamał. Opieka na nami 
była jak ich melodie: elegancka, specyficzny humor, doza delikatnej frywolności. A 
ponadto opiekuńczy, dobrze zorganizowany, duża wiedza, pomocny w każdej chwili. Oczy 
dookoła głowy, widział wszystkich i wszystko, nawet potrafił załatwić ciepłą wodę w 
hotelu, tam gdzie jej nie było. Andrzej, pięknie dziękuję za niepowtarzalną atmosferę 
jaką stworzyłeś przez okres całej naszej wycieczki. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Anna Nowakowska 
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 56-65 lat | w parze 
 (styczeń 2016) 

 
Byliśmy na wielu wycieczkach, ale takiego super pilota, jakim jest pan Andrzej  nie 
pamiętam. Pan Andrzej to pilot pod każdym względem wyjątkowy. Jest świetnym 
organizatorem, ma bardzo dużą wiedzę, która potrafi w sposób zrozumiały i przystępny 
dla każdego uczestnika przekazać. Każdego uczestnika traktuje jako dobrego kumpla, 
lecz przy tym potrafi utrzymać dyscyplinę w grupie. Czuliśmy się dzięki Niemu i jego 
wiedzy bezpiecznie, wiedząc ze w przypadku jakiegokolwiek problemu możemy się do 
Niego zwrócić o pomoc. Życzylibyśmy sobie i innym by na kolejnych podróżach mieć 
takiego pilota jak Pan Andrzej. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Kasia i Andrzej 
 56-65 lat | w parze 

(styczeń 2016)  
 
Impreza bardzo dobrze zorganizowana logistycznie i znakomicie przeprowadzona przez 
przemiłego pilota Andy'ego. Trzeba oddać, że ta praca jest jego pasją, co my klienci 
odczuwamy, bo wkłada w nią całe serce i zaangażowanie. Tyle ciekawostek udało nam się 
zobaczyć dzięki niemu, bo gdyby to było możliwe, oprowadzałby nas przez całą dobę. 
Niezwykle ciepły, uczynny i pełen pogody człowiek. Polecamy go wszystkim turystom. 
Dziękujemy za udaną wyprawę!  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Krystyna, Kraków 
 56-65 lat | w parze  

(styczeń 2016) 
 

Dużym plusem był przewodnik- Andrzej, potrafił wycisnąć z czasu wycieczki każdą 
chwilę żeby pokazać jak najwięcej. Bardzo profesjonalny, empatyczny, pomocny w 
każdej sytuacji. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od Natalia 
 26-35 lat | samemu 

(styczeń 2016) 
 
Wspaniała wycieczka, piękne widoki. Najlepszy punkt programu to według mnie laguny w 
Chile i Boliwii, zwłaszcza boliwijska Laguna Colorada. Nocne niebo nad Atacamą - 
bajka. Pilot Andrzej 10/10. Sympatyczny i dowcipny, a jednocześnie profesjonalny i 
bardzo oddany swojej pracy. Wycieczka godna polecenia. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od Grzegorz 
POZNAN, 56-65 lat | w parze 

(styczeń 2016) 
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Organizacja imprezy mądra i przemyślana, a Andy - nasz pilot dodawał jeszcze 
ciekawostki, które wzbogacały nasze wrażenia. Mamy szczęście do pilotów, ale Andy jest 
wyjątkowy. Niesamowicie zorganizowany, pomocny, wesoły, miły. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/chile-boliwia-peru-na-szlaku-piekna/) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Argentyna i Chile - na końcu świata 
 
Realizowany program: Buenos Aires ● Cueva de los Manos - Jaskinia rąk ● Los 
Antiguos ● Torres del Paine ● Jaskinie Marmurowe ● Patagonia ● Park Narodowy Los 
Glaciares - w krainie lodowców ● Ziemia Ognista - dzika wyspa na końcu świata ● Ushuaia 
- najbardziej wysunięte na południe miasto świata. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Aleksandra Pszczyna  
56-65 lat | w parze 

 (marzec 2014) 
 
Pan Andrzej Strauss świetny organizator wycieczki. Był bardzo zaangażowany w 
realizację programu. To dzięki niemu niedociągnięcia organizacyjne wycieczki przez 
Rainbow Tours były niwelowane!!!! Pilot bardzo sympatyczny, pomocny i koleżeński. Brawo!  
 Dzięki pilotowi dołożono ilościowo śniadania w Puerto Natales. Z powodu 2-ch suchych 
prowiantów naszemu pilotowi udało się zorganizować kolację. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Barbara, Poznań  
46-55 lat | ze znajomymi 

 (styczeń 2015) 
 
Pilot stworzył świetną atmosferę, a w ogóle to człowiek orkiestra zna Amerykę Północną 
lepiej niż ja Warszawę. Było kilka trudnych sytuacji ale pan Andrzej Strauss 
błyskawicznie je rozwiązywał, narażając swoje życie! Wychodził o północy chcąc załatwić 
wymianę pieniędzy w El Calafate w dzielnicy portowej ! Spał w najobskurniejszym pokoju 
hotelowym. Rano pierwszy na śniadaniu i uśmiechnięty, czasem pomagający roznosić 
talerze, ale dosyć o pilocie, bo pewnie w Rainbow to o Nim głośno (…) Uczestnicy to 
ciekawi inteligentni ludzie, którzy już wiele widzieli a niektórzy z tym samym pilotem co 
dawało poczucie bezpieczeństwa w tych niespokojnych czasach. Panie Andrzeju do 
szybkiego zobaczenia i oby Rainbow zatrudniał takich pilotów bo byliśmy już na kilku 
wycieczkach a bywało rożnie. Dziękujemy za udany odpoczynek na KOŃCU ŚWIATA. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opinia od: Zbigniew, Tarnowskie Góry  

56-65 lat | samemu 
 (styczeń 2015) 

 
Andrzej Strauss - byłem z nim na drugiej wycieczce pełen profesjonalizm, pozostawilem 
moje ulubione okulary w autobusie, w którym jechało kilkanaście grup potrafił je 
odzyskać na drugi dzień. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/argentyna-i-chile-na-koncu-swiata/) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Wenezuela - Karaibska Księżniczka Ameryki 
 
Realizowany program: Caracas - Wodospady Gran Sabany - Park Canaima-w środku 
dżungli - Indiańskie wioski na palach - Delta Orinoko i Caroni - Dwie rzeki w jednym 
korycie - Wypoczynek na Karaibskiej plaży - Wyspa Margarita. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: Krystyna Gdynia  
56-65 lat | w parze 

(luty 2014) 
 
Pan Andrzej szalenie sympatyczny merytorycznie przygotowany do poprowadzenia nas w 
świat wodospadów i tajemnic rzeki Orinoko. Polecam. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/wenezuela-karaibska-ksiezniczka-ameryki/) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wenezuela - Na Dzikim Zachodzie 
 

Opinia od: Margot  
36-45 lat | ze znajomymi 

 (listopad 2014) 
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Informował głównie o operacjach plastycznych, widać było, że Wenezuela to nie jego 
konik, starał się, ale oczekiwaliśmy więcej ciekawostek, więcej pasji, bardzo wrażliwy na 
swym punkcie, czasami robił uwagi, których nie powinien 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/wenezuela-na-dzikim-zachodzie/) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


