
 

 

 
Aktualne dane kontaktowe do Biura Happy Ticket/ Current contact details for the Happy Ticket Office 

 

1. +48 791 154 154 

2. +48 713434404 (tel/fax) 

3. +48 713434424 (tel/fax) 
 

Biuro Podróży HAPPY TICKET ul. Władysława Jagiełły 3/3 50-201 Wrocław 

GPS: 51°6'57.312"N, 17°1'31.416"E 
 

Przypominamy o nr wewnętrznych do poszczególnych osób w naszej firmie. Internal numbers 
 

Aleksandra Skulska– bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów, bilety linii typu LOW COST  

                                                                           - flight tickets, hotel reservations, car rental, LOW COST line tickets 
 

Aleksandra@happyticket.pl    +48 791 154 154 wew 2004 
 

Maria Gołembiewska  – rezerwacja  hoteli, wynajem samochodów, ubezpieczenia, pośrednictwo wizowe, bilety kolejowe, promowe i autokarowe 

                                                                              - hotel reservation, car rental, insurance, visa brokerage, train, ferry and coach tickets 
 

Maria@happyticket.pl  +48 791 154 154 wew 2003 
 

Piotr Hauke - bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów, bilety linii typu LOW COST 

                                                         - flight tickets, hotel reservations, car rental, LOW COST line tickets 
 

Piotr@happyticket.pl   +48 791 154 154 wew 2002 
 

Bartłomiej Kołcz - bilety lotnicze, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów, marketing 

                                                                 - flight tickets, hotel reservations, car rental, LOW COST line tickets, marketing  
 

Bartek@happyticket.pl  +48 791 154 154 wew 2001 
 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni do którego pracownika skierować swoje zapytanie poniżej podaje ogólne maile, pierwsze wolny pracownik 

przypisany do obsługi danej usługi się skontaktuje z Państwem. General emails 
 
 

Rezerwacja imprez turystycznych,  

Booking of tourist events,  

turystyka@happyticket.pl 
Rezerwacja biletów lotniczych, linie rejsowe jak i tani przewoźnicy LOW COST.  

Booking of airline tickets, cruise lines and low cost carriers LOW COST 

bilety@happyticket.pl 
Rezerwacja biletów kolejowych, Hotele.  

Reservation of train tickets, Hotels 

hotele@happyticket.pl 
Ogólny mail biura.  

General mail office 

biuro@happyticket.pl 
 

Telefon alarmowy/ Emergency phone +48 791 154 154  
 

Szanowni Państwo telefony alarmowe są zawsze włączone niemniej zdarza się że czasami nie możemy odebrać lub nr jest poza zasięgiem sieci.  

W takim przypadku bardzo proszę o przesłanie wiadomości SMS  

na pewno oddzwonimy w możliwie najkrótszym czasie. 

Ladies and gentlemen, emergency phones are always on, but sometimes we can not pick up or the number is out of network coverage.  

In that case, please send an SMS. We will call back in the shortest possible time. 
 

Jeżeli chcą Państwo dodać nasze dane adresowe do swojego telefonu komórkowego Proszę o zeskanowanie kodu QR 

If you want to add our address details to your mobile phone Please scan QR code 
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