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Od A do Z 
Realizowany program: Dubaj – najpopularniejsze miasto Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich • Adelajda i Alice Springs - najpiękniejsze miasta Australii • Barossa - dolina 
wina • Kings Canyon – czerwony środek Australii • Ayers Rock - Uluru - święta góra 
Aborygenów • Sydney - opera i most portowy • Blue Mountains i Three Sisters •rejs po 
zatoce Botany Bay do Manly z piękną plażą i historyczną zabudową • Nowa Zelandia – 
obie wyspy • Park Narodowy z górą Cooka - najwyższym szczytem Nowej Zelandii • Fiord 
Milford Sound i Morze Tasmana • Wellington - stolica Nowej Zelandii • Auckland - 
największe miasto Nowej Zelandii • rozgrzana Rotorua • Hobbiton - spotkanie z 
hobbitami • Waitomo - rozgwieżdżone niebo w jaskiniach. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: JOLANTA, 
WARSZAWA | Termin pobytu: 
Luty 2020 
 

Trzeba zobaczyć i widziałam w towarzystwie wspaniałego pilota . Andy to skarb dla 
turysty w każdym calu, wiedzą, umiejętności organizacyjne, kultura bycia. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: GRAŻYNA, 
WARSZAWA | Termin pobytu: 
Styczeń 2020 
 



Nasz pilot i przewodnik Andrzej ma niezwykłe zdolności organizacyjne. Posiada 
olbrzymią wiedzę na temat krajów, które odwiedziliśmy oraz wielu innych, do których 
odwiedzenia nas zachęcał. W sytuacjach trudnych potrafił zachować spokój i znajdował 
najlepsze rozwiązania. Pilnował, aby realizacja programu przebiegała bez zakłóceń, 
bardzo dbał o naszą grupę. Czuliśmy się komfortowo i bezpiecznie pod jego opieką. 
Serdeczne dzięki! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: EUGENIUSZ, Polska | 
Termin pobytu: Styczeń 2020 
 

(..) Dużym plusem objazdu był pilot , Pan Andrzej. Wspaniały i skuteczny organizator, 
kochający przyrodę i jej bogactwo ,prezentujący ogromny zasób wiedzy odnoszącej się 
do objeżdżanych krajów i zwiedzanych miejsc i obiektów oraz doświadczenia w 
prowadzeniu tego typu objazdów. Wszędzie był witany przez gospodarzy z radością i 
uznaniem . Sposobem przekazywania informacji potrafiący zainteresować i przygotować 
do zwiedzania uczestników wyjazdu , dając informacje nie tylko merytoryczne, ale 
również bardzo praktyczne. Pilot to duży plus dla tego wcale nie łatwego objazdu. Bardzo 
dbający o bezpieczeństwo i komfort zwiedzania dla uczestników, chcący pokazać 
możliwe maksimum. Przyjaciel , ale egzekwujący przestrzeganie dyscypliny 
organizacyjnej. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Danusia-Poznań | 
Termin pobytu: Listopad 2018 
 

Andrzej to fantastyczny i kompetentny pilot. Człowiek z pasją do podróżowania z 
młodzieńczym zapałem i radością życia. Wiele podróży już odbyłam z Rainbow. było kilku 
naprawdę super pilotów, ale Andy jest jeden  najlepszy z najlepszych, człowiek z 
polotem a nawet z ułańską fantazją, ciepły, kulturalny, empatyczny. Już mogę pakować 
walizkę i w świat. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Grażyna z Poznania | 
Termin pobytu: Listopad 2018 
 

Byłam na tej wycieczce od 2 do 23 listopada 2018 r, roku z pilotem Andrzejem 
Straussem. Zachwyciły mnie krajobrazy Australii i Nowej Zelandii. Udało nam się 
zrealizować cały program i trochę więcej, dzięki znakomitej organizacji i pracy naszego 
Pilota. Wszystkie dni były wypełnione... wspaniałymi przeżyciami. W Australii urzekł mnie 
krajobraz Kings Canyon, wspaniałe położenie Sydney, park narodowy Blue Montains oraz 
święta góra aborygenów - Uluru. W okolicach Adelajdy udało się nam nawet zobaczyć 
kangura z młodym. Nowa Zelandia oferuje jeszcze więcej, od Christchurch, centrum 
arktycznego, góry Cooka, fiordów Milford Sound i morza Tasmana po gorące żródła 
Rotoura, strefę termalną Waitmangu oraz Hobbiton i jaskinie Waitomo, gdzie zachwyciły 
mnie żyjące tam ćmy, które rozgwieżdżają całe sklepienia jaskiń. Polecam także 
wycieczki fakultatywne, przede wszystkim wieże widokowe w Sydney i Auckland oraz 



rejs szybką łodzią motorową po rzece Shotover. Wrażenia niezapomniane. Gorącom 
polecam tę wycieczkę z pilotem Andrzejem. 
Andrzej to wspaniały organizator, bardzo pomocny i wyrozumiały, z ogromną wiedzą, 
poczuciem humoru i radością życia. Dzięki Jego zaangażowaniu i profesjonalizmowi udało 
się bez problemu zrealizować wszystkie punkty napiętego programu. Podróżowanie z 
takim Pilotem, to ogromna przyjemność i radość z poznawania nowych krajów i regionów., 
Gorąco polecam wyprawy w towarzystwie Andiego. Wspaniały człowiek i kompan.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Australia i Nowa Zelandia - Po drugiej stronie Ziemi 
 
Realizowany program: Dubaj - Sydney - opera i most portowy - Park Narodowy Blue 
Mountains z Three Sisters - Ayers Rock - święta góra Aborygenów Uluru - Cairns - wielka 
rafa koralowa i las deszczowy - kiwi - oko w oko z ptakiem nielotem - Rotorua – Hobbiton 
– Wellington – Waitomo. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Ewa i Adam | Termin 
pobytu: Listopad 2019 
 

JAK PODRÓZ - To tylko z Andrzejem ( Andy ) Dubaj jak Dubaj –zobaczyć i nie wrócić . 
Australia – ogromne przestrzenie i zroznicowany klimat . Nowa Zelandia – TO 
WOLNOŚĆ - nie spodziewaliśmy się ,że zrobi aż takie wrażenie . Tu moglibyśmy 
zamieszkac .Zyczliwy ludzie, brak pośpiechu . 
Naszym pilotem był Andrzej – Andy - własciwy czlowiek na właściwym miejscu – pasjonat 
tego co robi i życia, bardzo inteligenty. Sama przyjemnośc z nim oglądac świat . Pomagał 
w każdej sytuacji ,świetnie zorganowany ,łatwo nawiązujący kontakty . Zaraża 
entuzjazmem i radością życia , dając przy tym ogromne poczucie bezpieczeństa . 
Przyjazny , ale gdy trzeba było potrafił nas zdyscyplinowac ( oczywiście w konkretny 
,życzliwy sposób ) . Potrafił do każdego dotrzeć ( co nie jest łatwe przy 22 
indywidualistach ) , Pokazał dużo więcej niż w programie , gdy nie było możliwości 
realizacji jednego z punktów programu – wcześniej wszystko zaplanował i mole nas 
zaskoczył . W takcie przejazdów – wciągające opowieści i dzielenie się wiedzą. Jeśli były 
sytuacje kryzysowe – to tego nie odczuliśmy . Na koniec przesłał nam ( za zgodą ) 
podsumowanie wycieczki , polecając książki i filmy które wartwo obejrzeć o Australii i 
Nowej Zelandii Jak jechać - to tylko z Andrzejem . Dziękujemy ANDY ZA PIĘKNą 
PRZYGODĘ !!! Mamy nadzieję na kolejne spotkanie ..........  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Renata | Termin 
pobytu: Styczeń 2019 
 

Australia i Nowa Zelandia-niezapomniana wyprawa ze wspaniałym Andym pozostanie na 
długo w mojej pamięci. Wyjatkowa 26 osobowa grupa, zawsze zorganizowana i 
zdyscyplinowana pod okiem świetnego pilota.U rokliwe Sydney, przepiękne Uluru o 



wschodzie i zachodzie słońca, las deszczowy, jak również rafa koralowa i malownicza 
Green Island. Bajkowy Hobbiton, las paprociowy, jaskinia Waitomo, piękne Auckland i 
pełen niezapomnianych wrażeń rafting po rzece Kaituna będą przypominać przeżyte 
wspaniałe chwile.Polecam taką przygodę każdemu z fantastycznym Andym, ujmujący 
uśmiechem, niesamowitą wiedzą i dobrym słowem. Niezapomniane chwile, polecam 
wszystkim wycieczkę z takim pilotem. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Szymony | Termin 
pobytu: Listopad 2019 
 

(..)Wszystko spajał nasz cudowny przewodnik Andy. Jego żywiołowość, wiedza oraz 
pogoda ducha towarzyszyła nam codziennie i spajała grupę. Mieliśmy już przyjemność być 
na wycieczce z Andym w Stanach Zjednoczonych i wiedzieliśmy, że jego obecność to 
1000% pewności, że nasz wyjazd będzie super zorganizowany i bezpieczny.  
Super przewodnik co stanowiło 90 % sukcesu. Cudowne krajobrazy, ludzie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Kasia i Tomek | 
Termin pobytu: Listopad 2019 
 

Wspaniała podróż dzięki przewodnikowi A.Strauss Spędziliśmy wspaniałe 3 tygodnie na 
Antypodach. Australia - cudowny, czerwony Outback oraz lasy deszczowe w okolicach 
Cairns. Nowa Zelandia - wszech obecna zieleń, cudne wodospady, mnogość ptaków i roślin 
endemicznych....ale nic to, gdyby nie nasz wspaniały przewodnik Andrzej. Osoba pełna 
pozytywnej energii, pomocny, zawsze obecny, z ogromem wiedzy o ludziach, kulturze i 
historii danego kraju. Dzięki niemu czas spędzony po drugiej stronie ziemi był dla nas 
cudownym oderwaniem od rzeczywistości i nauką na wielu płaszczyznach życia. Pilot 90% 
powodzenia tego wyjazdu :) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Jola | Termin pobytu: 
Styczeń 2019 
 

Super wycieczka. Grupa sympatycznych ludzi prowadzona przez niesamowitego pilota 
Andrzeja Straussa. Urzekła nas Australia ale Nowa Zelandia powaliła na kolana. Piękna, 
zielona i pełna niespodziewanych zjawisk. Polecamy wycieczkę każdemu kto lubi naturę, 
szczególnie tak niezwykłą.  
Cała wycieczka to jeden wielki plus z bardzo dobrym programem i pilotem. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: J. | Termin pobytu: 
Listopad 2019 
 

BYŁ TO PIĘKNIE SPĘDZONY CZAS Z WIELOMA ATRAKCJAMI Z MIŁYM 
TOWARZYSTWEM I NAJLEPSZYM PRZEWODNIKIEM JAKIEGO SPOTKAŁEM PODCZAS 
MOICH PODRÓŻY Z RAINBOW. NAJLEPSZY PILOT ANDRZEJ S.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Magda i Waldek | 
Termin pobytu: Marzec 2017 



Wycieczka spełniła nasze oczekiwania pod każdym względem. Polecamy każdemu, kto lubi 
kontakt z przyrodą i ciekawymi zjawiskami, których po drugiej stronie ziemi nie brakowało. 
Codziennie mnóstwo wrażeń, niesamowity klimat Australii i Nowej Zelandii, przyjaźni 
mieszkańcy, interesująca kultura rdzennej ludności, egzotyka na każdym kroku. Ale 
największym atutem wycieczki był niewątpliwie nasz super pilot Andrzej Strauss!! Każdy, kto 
trafi na wycieczkę prowadzoną przez Andrzeja jest szczęściarzem:)). Ogromna wiedza, 
super kontakt z ludźmi, dyspozycyjność, uśmiech i poczucie humoru oraz życzliwość i 
pomocna dloń, to tylko kilka cech Andrzeja, które spowodowały, że czuliśmy się wszędzie 
bezpiecznie, a wycieczka nabrała znamion niesamowitej przygody. To prawdziwy wulkan 
energii, który wszystkich nas pilnował na każdym kroku i był w kilku miejscach 
jednocześnie:)). Wspominamy czas spędzony na Antypodach jako jeden z najlepszych 
wyjazdów w naszym życiu i zachęcamy niezdecydowanych do "zaliczenia" tej atrakcji. 
Zachętą powinien być także fakt, iż niezmiernie trudno jest nam powiedzieć, co się podobało 
najbardziej, bo praktycznie wszystko było niezapomniane, nowe, niezwykłe i pozostawiło w 
nas wspomnienia na zawsze. Australia, to zupełnie inny świat - uśmiechnięci ludzie, 
rozczulające kangury i misie koala, cudowna przyroda, skrajne klimaty, od pustynnego upału 
na Uluru, poprzez wilgotne tropiki Rafy Koralowej aż do przyjemnej pogody i spokojnych 
klimatów południa. Nowa Zelandia, to przecudowna i wszechobecna zieleń, wszędzie 
krajobrazy jak z filmów, o czym przekonaliśmy się w Hobbitonie, Mordorze czy na plaży Piha. 
Polecamy! Magda i Waldek 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: SŁAWOMIR MACIEJ, 
MOGILNO | Termin pobytu: 
Styczeń 2016 
 

Australia i Nowa Zelandia - Podróż życia. 19 dni jak w bajce, co krok to lepsze widoki, 
krajobrazy, że dech w piersiach zapiera, niesamowita przygoda. Wycieczka warta każdej 
chwili tam spędzonej i każdego grosza wydanego na nią. To w wielkim skrócie co można 
powiedzieć o samym kierunku wyjazdu. Plan wycieczki napięty ale ułożony tak by jak 
najwięcej zobaczyć. Zakwaterowanie i śniadania przyzwoite. Największym plusem 
wycieczki jest pilot w osobie Andrzeja. Andy człowiek z pasją podróżowania, którą 
zaraża uczestników. Człowiek zorganizowany, posiadający dużą wiedzę o odwiedzanych 
miejscach i skupiony na tym by jak najwięcej nam pokazać. Czasami chciało by się 
powiedzieć "nie poganiaj bo tracę oddech", ale każdy bieg, każda zadyszka 
wynagrodzona jeszcze lepszym widokiem :) Dzięki Andy za wspaniałą wyprawę. Polecam 
wszystkim najlepszy kierunek i najlepszy pilot jakiego możecie znaleźć. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: krzysztof | Termin 
pobytu: Styczeń 2017 
 

Wycieczka spełniająca marzenia. Dobrze zorganizowana.Fajna grupa.Doskonały pilot 
Andy.Fantastyczne wycieczki fakultatywne, polecam: wieczór maorski, las 
deszczowy,green island.no i oczywiście rafting, chociarz uważam że powinny one byc 
włączone w program.Jedynym minusem był transport w Nowej Zelandii, który powinno się 
poprawić. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Opinia od: Miroslaw, Gdańsk | 
Termin pobytu: Listopad 2018 
 

Największa zaletą oprócz zwiedzanych wspaniałych obiektów i zabytków oraz przyrody, 
flory i fauny, był nasz pilot p. Andrzej. Znakomita wiedza, pełne zaangażowanie, 
kreatywność i dobra komunikacja z uczestnikami. Nic dodać nic ująć.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Malgorzata, 
WARSZAWA | Termin pobytu: 
Listopad 2018 
 

Wycieczka marzeń. Świetny pilot Pan Andrzej często zaskakiwał grupę dodatkowymi 
atrakcjami. Jest to pilot o niesamowitej wiedzy, świetny organizator, opiekun. To skarb 
jaki ma biuro Rainbow. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Krystyna | Termin 
pobytu: Marzec 2017 
 

Na wycieczkę pojechaliśmy w marcu. Trafiliśmy wszędzie na piękną pogodę. 
Miła grupa i super pilot Andrzej Strauss z ogromnym zapałem i energią-----co więcej 
potrzeba. Wycieczka zorganizowana perfekcyjnie. 
Same plusy. Pilot dostał już tyle pochwał , że trudno coś dodać. Wystarczy,że za miesiąc 
lecimy na Alaskę i podobno pilotem będzie A. Strauss -ucieszyliśmy się - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Jadwiga Malińska | 
Termin pobytu: Listopad 2016 
 

Wszystko OK, ale na największą pochwałę zasługuje pilot - Andrzej Straus. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Maria, Gdańsk  
powyżej 65 lat | ze znajomymi  
(grudzień 2014 – styczeń 2015) 

 
Przewodnik - Andrzej Strauss - bardzo dobry, z najwyższej półki; a) bardzo dobrze 
znający języki, b) doskonały kontakt z uczestnikami tubylcami, c) zintegrował grupę, d) 
pomocny każdemu w potrzebie, e) kompetentny, f) dobry organizator, g) sympatyczny. 
Podsumowując - najlepszy przewodnik jaki mógł nam się trafić i wspaniały wyjazd. Maria i 
Wacław z Gdańska. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Wiola, Warszawa  
36-45 lat | ze znajomymi 

(grudzień 2014 – styczeń 2015) 
 

Wycieczka jest piękna. A jak jeszcze traficie Państwo na takiego pilota jak Andrzej 
Strauss, to już na pewno będzie fantastycznie. Dużo podróżuje z firmą Rainbow i kolejny 



raz przekonałam się, ze warto. Andrzej to pilot z wielką pasją podróżowania. Cechuje go 
wyjątkowa pasja do tego co robi, wiedza, inteligencja, ciekawość, znajomość świata oraz 
ogromna kultura osobista, przyjazna osobowość a także duże umiejętności 
organizatorskie. I co ważne niezwykłe zaangażowanie w to co robi. Nasz Andy z ogromną 
determinacją biegał, załatwiał co trzeba tak żeby wszystko było na czas, niejednokrotnie 
kiedy my turyści już spaliśmy, albo jeszcze spaliśmy. A on działał! Po prostu widać było, ze 
bardzo mu zależy na tym, żeby wszystko było ok. Ma bardzo duże umiejętności relacyjne, 
co ważne było w kontaktach z miejscowymi Np. Maorysami - witanie się noskami z 
Maorysami zgodnie z ich kulturą wychodziło mu rewelacyjnie : )) A poważnie w przypadku 
pilota taka umiejętność współpracy z ludźmi tak miejscowymi jak i uczestnikami wycieczki 
jest niezwykle ważna. Andy potrafił dogadać się z każdym, młodszy czy starszy nie ma 
znaczenia. Rozwiązywał problemy jak trzeba było,, pomagał w przypadku dolegliwości itp., 
każdego miał na oku! A do tego wszystkiego ta radość życia, uśmiech, energia, którą 
zarażał, przez co my tak zarażeni, naszym śpiewnym hymnem Bara Bara Barburej 
Baraburej wpędzaliśmy w osłupienie rożne nacje w autobusie z Maorysem włącznie :) 
Reasumując, to wszystko ważne bo gdy jedzie się gdzieś na koniec świata- człowiek czuje 
się pewnie, ze jest ktoś na kogo może liczyć i kto trzyma rękę na pulsie! A zatem pozostaje 
tylko apel do zarządu Rainbow, dla Andrzeja jakaś premia :) i na ciekawe kierunki wysyłać, 
bo można z nim jechać na koniec świata! :) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Wojtek  
46-55 lat | samemu 

(grudzień 2014 – styczeń 2015) 
 
Pilot bardzo profesjonalny zdeterminowany w realizacji planu wycieczki, sympatyczny. 
Niestety nie mogę dać 5 "buziek" za brak kontaktu telefonicznego z Andrzejem w 
momencie, gdy tego potrzebowałem. Zaspałem na wieczór maoryski (ok. 110 dolarów 
zapłaciłem)i wycieczka pojechała beze mnie:(. Nie mogłem się dodzwonić do Andrzeja, aby 
zapytać się/zdecydować, co mam robić? Podobno zapomniał telefonu. A jak by mi się coś 
stało? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Gośka | Termin 
pobytu: Listopad 2015 
 

Super wakacje,poznaliśmy wiele pięknych zakątków Australi i Nowej Zelandi (żal jedynie 
ze nie umieszczono w programie wyspy poludniowej Nowej Zelandi). Wspaniały dzień w 
Dubaju ( przykro ze program nie obejmował wjazdu na platformę widokowa Burj Khalifa). 
Bardzo dobra organizacja,profesjonalny pilot Pan Andrzej dbający o bezpieczeństwo 
uczestników oraz realizujący program w 100%, pełen energii oraz wyszukanego humoru. 
Dzięki Andrzeju i do zobaczenia na SZLAKU !!!!!!!!! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Małgorzata, Toruń  
36-45 lat | ze znajomymi 

(listopad 2015) 



Pilot Andrzej - pełen dobrej energii z umiejętnością poderwania do akcji największych 
maruderów. Pełen profesjonalizm w każdym calu, dbałość o każdego uczestnika-polecam 
super gość!!!! na 100 punktów. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia od: DANUTA, Troyes - Francjs  
56-65 lat | w parze 

(listopad 2015) 
 
Bardzo dobra organizacja, profesjonalny pilot Pan Andrzej dbający o bezpieczeństwo 
uczestników oraz realizujący program w 100%, pełen energii oraz wyszukanego humoru. 
Dzięki Andrzeju i do zobaczenia na SZLAKU !!!!!!!!! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: ELŻBIETA I ALEKSY ŚLUSARCZYK 
 TRZEMCHA DOLNA  

powyżej 65 lat | w parze 
(listopad 2015)  

 
Niech czytającemu te słowa nazwisko S. nie kojarzy się tylko z twórca - kompozytorem 
wiedeńskich walców. Rainbow Tours ma jeszcze jednego S., to ANDRZEJ - kreator 
niezwykle interesującego stylu prowadzenia grupy turystycznej. Sprawca rodzinnej wręcz 
atmosfery w grupie, dysponujący ogromną swobodą poruszania się w odległym rejonie 
świata (Dubaj, Australia, Nowa Zelandia). Zaangażowany bez reszty w to, co robił. 
Przesiadaliśmy się wiele razy (samoloty, autokary) - grupa była mobilna, nikt się nie 
spóźniał. Panował nad uczestnikami tak, że staraliśmy się wręcz nadążać za nim, ale 
czyniliśmy to z przyjemnością! W ankiecie, którą dał do wypełnienia Rainbow w części 
dotyczącej oceny Jego pracy na każde z trzech pytań w skali 0-5, daliśmy Mu oceny 7 a 
nawet 7+ (ostatecznie hotel Żagiel w Dubaju może mieć 7*, to Andrzej też.... ha!, ha!, ha! 
Elżbieta i Aleksy Ślusarczyk 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opinia od: Piotr, Łobodziec  

56-65 lat | ze znajomymi 
(listopad 2015) 

 
Wycieczka super. Andrzej trochę spięty, ale wszystko pod kontrolą. B. dobra organizacja 
i duża wiedza o zwiedzanych krajach. (…) Pilot super. Dobra organizacja. Duża wiedza. Na 
pewno pomagało, że owieczki były punktualne. Zdążyliśmy na wszystko i udało się nieco 
zobaczyć dodatkowo dzięki Andrzejowi. Dziękuję! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Sławek 
 36-45 lat | samemu 

(styczeń 2016) 



 
Największym plusem wycieczki jest pilot w osobie Andrzeja. Andy człowiek z pasją 
podróżowania, którą zaraża uczestników. Człowiek zorganizowany, posiadający dużą 
wiedzę o odwiedzanych miejscach i skupiony na tym by jak najwięcej nam pokazać. Czasami 
chciało by się powiedzieć "nie poganiaj bo tracę oddech", ale każdy bieg, każda zadyszka 
wynagrodzona jeszcze lepszym widokiem :) Dzięki Andy za wspaniałą wyprawę. Polecam 
wszystkim najlepszy kierunek i najlepszy pilot jakiego możecie znaleźć. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opinia  od: Ewa Końska 
56-65 lat | w parze 

 (marzec 2016) 

Bardzo udana impreza, świetny przewodnik Andrzej, który zorganizował nam wiele 
dodatkowych atrakcji wykraczających poza program wycieczki. Zawsze chcielibyśmy 
latać z Panem Andrzejem! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Mariusz 
 56-65 lat | w parze 

(listopad 2016) 
 
Świetny wyjazd przede wszystkim z powodu obecności p. Andrzeja 
Straussa...............Świetny ,w pełni profesjonalny pilot, a właściwie to był  przyjaciel  po 
drugiej stronie Ziemi!!!!! Pozazał nie tylko to co w programie, na papierze, ale przede 
wszystkim  " ducha" tej części Ziemi.......Jeżdżę dużo, sam i w grupach, ale nie spotkałem 
jeszcze takiego podejścia do uczestników, jak ze strony p. Andrzeja Straussa.......Radził 
sobie doskonale, nawet z tymi           " najbardziej niepokornymi" uczestnikami , a tacy są 
zawsze na wyjeździe.  Polecam ten wyjazd..genialne miejsca, inny świat, inni ludzie...jest 
to intensywny wyjazd , ale czas mija błyskawicznie.....i ze smutkiem się wraca do gnuśnej 
Nasze rzeczywistości.......polecam 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Anna Szymkowiak 
26-35 lat| samemu  

(marzec 2017) 

Najwspanialsza podróż mojego życia 

(…) Naszym przewodnikiem i opiekunem był Andrzej Strauss: nie wyobrażam sobie 
lepszego człowieka do tej roboty. Andrzej ma niespożyte pokłady energii, którą zaraża 
innych, bardzo dużo wie i chce oraz umie (co ważne) podzielić się tą wiedzą. Pokazał nam 
miejsca znane i mniej znane i zrobił to tak fantastycznie, że tylko wzmógł we mnie 
fascynacje Antypodami i dodał energii na kolejne wyprawy. Potrafił też zachować spokój 
w sytuacjach kryzysowych i ogarnąć je tak sprawnie, że wielu wycieczkowiczów nawet sie 
nie zorientowało, że coś nie poszło zgodnie z planem i wszyscy byli szczęśliwi. To wielki 
talent, który nieczęsto się zdarza, tym bardziej godny podziwu. Poza tym widać w nim 



ogromną pasję poznania świata i chęć pokazania go innym, co powoduje, że i my zaczynamy 
chcieć więcej zobaczyć.  

Miałam w swoim życiu do czynienia z różnymi przewodnikami i Polakami i obcokrajowcami i 
według mnie Andrzej bije wszystkich na głowę. 

Gorąco polecam tę wycieczkę i tym, którzy jak ja kochają Australię i tym, którzy nie są 
nią zainteresowani- dzięki Andrzejowi zakochają się w tym kraju. Jeżeli jechać, to tylko 
z nim. 

Pilot 

Powtórzę za oceną ogólną : Andrzej Strauss to moim zdaniem najlepszy pilot, z jakim 
miałam do czynienia. Każda, nawet najbardziej atrakcyjna wyprawa bez dobrego pilota 
traci. Z Andrzejem jest tak, że nawet wydawało by się mało zachęcające miejsce dla 
turysty nabiera nowych barw i chce się z nim zobaczyć więcej. Wielką sztuką jest 
rozbudzić w kimś pasję zwiedzania i zainteresować obcym miejscem, a Andrzej to potrafi. 
I, co ważne, czułam się z nim bezpieczna. Nawet w kryzysowych sytuacjach, jakie zawsze 
mają miejsce na tego typu wyprawach, absolutnie mu ufałam, bo wiedziałam, że jego spokój 
i profesjonalizm wszystko wyprostują. I tak było; zaraził całą naszą ekipę optymizmem i 
pasją zwiedzania, a kiedy dopadały nas nieprzewidziane sytuacje, potrafił tak to wszystko 
ogarnąć, że niektórzy nie zauważyli nawet, że coś poszło niezgodnie z planem. To wielki 
talent, rzadko spotykany u przewodników. Polecam gorąco wszystkim: jak jechać na koniec 
Świata, to tylko z Andrzejem Straussem. Wrócicie do domu i będziecie chcieli więcej. 

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

Opinia od: Bożena 
46-55 lat | w parze  

(marzec 2017) 

(…) Największym szczęściem naszej wycieczki był Andrzej Strauss ,,Andy" wspaniały 
człowiek i przewodnik, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, zawsze radosny i 
uśmiechnięty, najlepszy pilot jakiego poznaliśmy. Mamy nadzieję że to nie ostatnia 
wyprawa z Andrzejem. Jeżeli ktoś pragnie przeżyć wspaniałą przygodę polecamy 
Australię i Nową Zelandię. Panie Andrzeju dziękujemy za wspólnie przebyte chwile. Do 
zobaczenia.  Kia ora! 

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

Opinia od: Magda i Waldek  
36-45 lat | w parze  

(marzec 2017)  

(…) Ale największym atutem wycieczki był niewątpliwie nasz super pilot Andrzej Strauss!! 
Każdy, kto trafi na wycieczkę prowadzoną przez Andrzeja jest szczęściarzem:)). 



Ogromna wiedza, super kontakt z ludźmi, dyspozycyjność, uśmiech i poczucie humoru oraz 
życzliwość i pomocna dłoń, to tylko kilka cech Andrzeja, które spowodowały, że czuliśmy 
się wszędzie bezpiecznie, a wycieczka nabrała znamion niesamowitej przygody. To 
prawdziwy wulkan energii, który wszystkich nas pilnował na każdym kroku i był w kilku 
miejscach jednocześnie:)).  

 Ocena pracy pilota - Aż trudno o komentarz, bo jak Andrzej przeczyta te wszystkie 
superlatywy na swój temat, to mu się w głowie przewróci;))). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Krzysztof  
56-65 lat | w parze 

(styczeń 2017) 
 

Wysoce profesjonalny, posiadający ogromną wiedzę, świetny organizator, umiejący 
współpracować z grupą, który realizuje program zgodnie z papierowym oraz pokazuje 
dodatkowe, to oczywiście Pan Andrzej Strauss. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Łucja, KRAKÓW 
 56-65 lat | samemu 

(styczeń 2017) 
 

A Strauss Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wspaniały człowiek zawsze pogodny 
nawet jak pada deszcz nawet jak nie ma słońca o wschodzie nad Urulu. Ogrom wiedzy którą 
potrafi zainteresować każdego. Dla Niego to nie praca to pasja. U niego grupa to paczka 
równych sobie kumpli. Do oceny na 6 dodaję plus. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Maria, Gdańsk | 
Termin pobytu: Grudzień 
2014 

 
1. Program wycieczki dobrze ułożony. 2. Hotele dobre. 3. Wyżywienie średnie (zbyt 
jednostajne). 4. Transport - b. dobry. 5. Przewodnik - Andrzej Strauss - bardzo dobry, 
z najwyższej półki; a) bardzo dobrze znający języki, b) doskonały kontakt z uczestnikami 
tubylcami, c) zintegrował grupę, d) pomocny każdemu w potrzebie, e) kompetentny, f) 
dobry organizator, g) sympatyczny. Podsumowując - najlepszy przewodnik jaki mógł nam 
się trafić i wspaniały wyjazd. Maria i Wacław z Gdańska 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/australia-i-nowa-zelandia-po-drugiej-
stronie-ziemi/ 

 
 



Australia, Nowa Zelandia i Fidżi – Pocztówka z końca świata 
 
Realizowany program: Doha i Hongkong – zwiedzanie obu miast i noclegi tranzytowe • 
Melbourne – kulturalna i sportowa stolica Australii • Australian Open • Pingwiny na wyspie 
Philip • Sydney • Milford Sound - fiord na Morzu Tasmana • Arrowtown - w poszukiwaniu 
złota • Twizel - stolica łososia • Góra Cooka i nowozelandzkie Alpy • kiwi - oko w oko z 
ptakiem nielotem • Rotorua - stąd już blisko do piekła • Hobbiton - spotkanie z hobbitami 
i Śródziemie na "żywo" • Waitomo - rozgwieżdżone niebo w jaskiniach • odpoczynek na 
rajskiej Fidżi  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: zawana | Termin 
pobytu: Listopad 2016 

 
Na ocenę wycieczki niewątpliwie wpływa osoba pilota. Nie ma tak dobrej programowo 
wycieczki, której nie byłby w stanie zepsuć kiepski pilot. Niestety, w Rainbow tacy się 
też nam zdarzyli :( Ale są też piloci wybitni, a do takich niewątpliwie należy p. Andrzej 
Strauss, z którym mieliśmy wielką przyjemność odbyć naszą podróż. Program i ponad 
program, cierpliwość i dokładność, bezpieczeństwo i odrobina adrenaliny, dla 
wyrobionych podróżników i dla tych trochę mniej, dysponujących dobrą kondycją i 
zasapanych,.. Jednym słowem, dla wszystkich p. Andrzej poświęcał swój czas, swój wielki 
talent organizatorski, swoją niewyczerpaną wręcz wiedzę. Przy tym zawsze 
uśmiechnięty, zadowolony z możliwości wypełniania swojej misji. Bo, niewątpliwie, ta 
praca to wielka pasja p. Andrzeja. Potrafił, prostymi zabiegami, zintegrować grupę i 
to,że teraz uczestnicy wycieczki kontaktują się ze sobą, jest też niewątpliwą jego 
zasługą. Pan Andrzej był jak pogoda w czasie naszego objazdu - super! Więcej takich 
pilotów! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Ela i Bogdan | Termin 
pobytu: Listopad 2016 

 
W skali do 6 dajemy 10!!!!!! Polecamy wszystkim, jeżeli Andy jest pilotem , to wycieczka 
na pewno będzie udana. Wspaniały człowiek, wielki profesjonalista, cudowny towarzysz.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Małgosia 36-45 lat | z 
rodziną (listopad 2016) 

 
Andy to pełen profesjonalizm! Świetnie przygotowany merytorycznie, znający każdy 
możliwy punkt do obejrzenia po trasie, pełen pasji i entuzjazmu do wykonywanego zajęcia. 
Miało się wrażenie, ze Jego na prawdę ciężka praca, sprawia Mu tyle samo przyjemności, 
co nam urlop :) Do tego zawsze bardzo pomocny, uśmiechnięty, dbający o nasze potrzeby. 
A do tego świetnie sobie radził z Grupą - opanowaniem, cierpliwością i pogodą ducha. 

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



Opinia od: Ela i Bogdan –Szczecin 
6-55 lat | w parze (listopad2016) 

Rewelacyjna wycieczka, zwłaszcza dla osób kochających naturę i doceniających piękno 
naszego globu. Do tego wspaniała atmosfera dzięki wspaniałemu przewodnikowi - 
Andrzejowi. To On tworzył niepowtarzalny klimat tej wielkiej przygody. Potężna wiedza, 
kultura osobista, umiejętność zachowania dobrych relacji wśród uczestników wycieczki - 
to Jego wielkie zalety. W skali do 6 dajemy 10!!!!!! Polecamy wszystkim, jeżeli Andy jest 
pilotem , to wycieczka na pewno będzie udana. Wspaniały człowiek, wielki profesjonalista, 
cudowny towarzysz. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Ela i Andrew 
 powyżej 65 lat | z rodziną 

 (listopad 2016) 
 
Na ocenę wycieczki niewątpliwie wpływa osoba pilota. Nie ma tak dobrej programowo 
wycieczki, której nie byłby w stanie zepsuć kiepski pilot. Ale są też piloci wybitni, a do 
takich niewątpliwie należy p. Andrzej Strauss, z którym mieliśmy wielką przyjemność 
odbyć naszą podróż. Program i ponad program, cierpliwość i dokładność, bezpieczeństwo 
i odrobina adrenaliny, dla wyrobionych podróżników i dla tych trochę mniej, 
dysponujących dobrą kondycją i zasapanych,.. Jednym słowem, dla wszystkich p. Andrzej 
poświęcał swój czas, swój wielki talent organizatorski, swoją niewyczerpaną wręcz 
wiedzę. Przy tym zawsze uśmiechnięty, zadowolony z możliwości wypełniania swojej misji. 
Bo, niewątpliwie, ta praca to wielka pasja p. Andrzeja. Potrafił, prostymi zabiegami, 
zintegrować grupę i to, że teraz uczestnicy wycieczki kontaktują się ze sobą, jest też 
niewątpliwą jego zasługą. Pan Andrzej był jak pogoda w czasie naszego objazdu - super! 
Więcej takich pilotów! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Opinia od: Maria, Warszawa 

56-65 lat | w parze 
(listopad 2016) 

(…) Należy jednak podkreślić ,ze wysoka ocena wycieczki jest ogromną zasługą pilota 
Andrzeja. Jest to jedyny niepowtarzalny pilot pełen wiedzy, entuzjazmu, zaangażowania, 
który  jednocześnie dbał  o atmosferę w grupie. Polecam tę wycieczkę zwłaszcza z tym 
pilotem. 

Pilot 

Andy jest rewelacyjnym pilotem. Jeździłam kilkakrotnie z Rainbow i spotykałam na swej 
drodze rożnych pilotów od b dobrych po beznadziejnych, ale Andy jest wyjątkowy . Dla 
wszystkich jest zawsze uśmiechnięty pomocny, chce jak najwięcej pokazać, robi 
wszystko żeby nie tracić czasu , często wykonuje obowiązki, które do niego nie nalezą , 
ale chce aby uczestnicy będąc na urlopie byli zadowoleni. 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Pełne opinie o wycieczce dostępne także: http://r.pl/pocztowka-z-konca-swiata/ 
 
 
 
 

Australia i Bali - do góry nogami 
Nowoczesne Melbourne i parada pingwinów na Wyspie Phillipa • Ayers Rock - Uluru - 
święta góra Aborygenów • Sydney - opera i most portowy • Park Narodowy Blue 
Mountains z Three Sisters • Cairns - wielka rafa koralowa i las deszczowy • wypoczynek 
na Bali 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opinia od: AgnieszkaS | Termin 
pobytu: Październik 2018 

 
Wycieczka wspaniała, piękne widoki, zwierzęta, przyroda! Pilot Andrzej-pełny 
profesjonalizm, super organizacja i poczucie humoru. Oceniam na 6 z plusem! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opinia od: SZENDZIELORZ | 
Termin pobytu: Październik 2018 
 

Super wycieczka, wycieczka życia,, wspaniała przygoda, super program, super pilot 
Andrzej  
Super pilot Andrzej który się dwoił i troił żeby wycieczka jak najlepiej była udana, i za 
to mu bardzo dziękuję że przeżyłem przygodę życie.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opinia od: Ochrzczono mnie 
"Bercik" ;-) | Termin pobytu: 
Październik 2018 

 
Piękna wycieczka. Austalijskie bogate Melbourne i Sydney, niesamowity gorący Outback, 
rafa w Cairns i "oko w oko" z podwodnym światem na łodzi z szklaną ścianką czy dnem. 
Bali z "inaczej" religijnymi mieszkańcami (niesamowite), przemiłymi, choć biednymi... 
Wszystko "zapietę na ostatni guzik" - pilot Andrzej Strauss - wzorcowa praca!!! Masa 
cierpliwości do czasem nie słuchających i - nie słuchających się - wycieczkowiczów... :-) 
Duża wiedza o zwiedzanych miejscach i ciekawie przekazywana. 99 procent zadowolenia 
:-))) Super pilot! 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pełne opinie o wycieczce dostępne także: https://r.pl/australia-i-bali-do-gory-nogami 
 
 
 



 

Wyspy Pacyfiku - zagubiony raj 
Realizowany program: Hongkong, Singapur - miasta drapaczy chmur • Makau - miasto 
kasyn • Sydney - opera i most portowy • rejs po zatoce Botany Bay • oko w oko z 
kangurami i koalą • Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Rotorua - stąd już 
blisko do piekła • kiwi - spotkanie z ptakiem nielotem • Hobbiton - spotkanie z hobbitami 
• Waitomo - rozgwieżdżone niebo w jaskiniach • Auckland - miasto na przesmyku • Samoa 
i Fidżi - relaks i piękne plaże • 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opinia od: Krzysztof Jan, 
WARSZAWA | Termin pobytu: 
Listopad 2019 
 

Bardzo ciekawa, ale męcząca wycieczka. Bardzo dobry pilot Andrzej Strauss, Polecam 
wycieczkę i pilota. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pełne opinie o wycieczce dostępne także: https://r.pl/wyspy-pacyfiku-zagubiony-raj/ 
 
 
 

 
 


