
Podróż 
zaczyna się 
od biletu…

borntoflytravel.com
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Mając na koncie setki przelotów, miliony mil i niezliczoną liczbę 
odwiedzonych miejsc, a także dziesiątki przeżytych na własnej skórze 
sytuacji awaryjnych i bogaty arsenał organizacyjnych patentów 
postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą z innymi i ułatwić im 
wyprawy lotnicze. 

Jako doświadczeni podróżnicy wiemy, jakie niespodzianki i przygody 
mogą spotkać naszych klientów na lotniskach lub pokładach 
samolotów, dlatego jak nikt inny potrafimy wczuć się w ich sytuację  
i rozwiązać dla nich niemal każdy problem.

Podobno robiąc to, co się kocha można w całym 
swoim życiu nie przepracować ani jednego dnia. 
W Born to Fly wiemy o tym doskonale, ponieważ 
u podstaw naszej firmy stoi właśnie pasja, miłość 
do podróżowania i umiejętność sprawnego 
poruszania się po meandrach lotniczego świata. 

O nas

Jesteśmy
do Waszej

dyspozycji
24h na dobę.
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Swoje latanie zaczęliśmy ponad 20 lat temu, kiedy wyszukiwanie 
połączeń i zakup biletów były prawdziwym wyzwaniem, a wiedza  
o funkcjonowaniu lotnisk i systemów sprzedaży, programach 
milowych czy możliwościach uzyskania różnego rodzaju 
bonusów nie była powszechnie dostępna.  Nie wiedzieliśmy, 
na jakiej zasadzie działają internetowe przeglądarki 
lotów, co wpływa na cenę biletu, dopuszczalną wielkość  
i liczbę bagażu czy ogólny komfort podróży. 

Pomysł na stworzenie Born to Fly zrodził się 
w naszych głowach podczas jednej z wielu 
wspólnych podróży i wynikał z chęci 
dzielenia się z innymi, własnymi doświadczeniami. 
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Wszystkiego uczyliśmy się metodą 
prób i błędów, nierzadko pod presją 
czasu i stresu, towarzyszących 
sytuacjom awaryjnym. Musieliśmy 
nie tylko od zera poznać proces 
wystawiania biletu lotniczego, 
dopasowania go do własnych 
potrzeb i egzekwowania praw 
przysługujących pasażerom, 
ale także nauczyć się, jak radzić 
sobie z odwołanymi lotami, 
spóźnieniami, zgubionym bagażem, 
overbookingiem czy… gromadką 
dzieci na pokładzie. 

Dzięki temu każda nasza kolejna 
podróż była coraz łatwiejsza  
i bardziej komfortowa, a my 
przestaliśmy się bać sytuacji 
kryzysowych, bo umieliśmy wyjść 
z nich obronną ręką. Z czasem  
z naszego doświadczenia zaczęła 
korzystać rodzina, później bliżsi 
i dalsi znajomi, a teraz – grono 
naszych wiernych klientów. 
Od momentu uruchomienia Born 
to Fly własnoręcznie wystawiliśmy 
i sprzedaliśmy ponad 3000 
spersonalizowanych biletów, więc 
dzisiaj śmiało możemy nazwać się 
ekspertami w organizacji lotów. 

Od momentu uruchomienia Born to Fly 
własnoręcznie wystawiliśmy i sprzedaliśmy 

ponad 3000 spersonalizowanych biletów.
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Dlaczego warto zaufać 
Born to Fly?

•	 Relacje stawiamy ponad transakcjami – każdego klienta 
traktujemy indywidualnie, współpracę rozpoczynając  
od poznania jego potrzeb, wymagań i upodobań

•	 Niemal na wyrywki znamy reguły i warunki wszystkich biletów, 
które sprzedajemy, choć dokumenty te liczą sobie zazwyczaj 
po kilkadziesiąt stron A4

•	 Mamy dostęp do wszystkich regularnych linii lotniczych  
na całym świecie - zarówno najbardziej renomowanych,  
jak popularnych przewoźników

•	 Robimy wszystko, aby każdy z naszych pasażerów w czasie 
podróży czuł się komfortowo i mógł skupić na swoich 
sprawach, bez martwienia się o kwestie organizacyjne

•	 Prowadzimy obsługę w języku angielskim, hiszpańskim,  
portugalskim i rosyjskim, a nasi pracownicy są dla pasażerów 
dostępni pod telefonem 24/7

•	 Jeżeli czegoś nie wiemy to… szybko nadrabiamy zaległości.  
Potrafimy też przyznać się do błędów i je zrekompensować.

Uwaga: w swojej pracy w 100% skupiamy na kompleksowej organizacji 
komfortowych i bezpiecznych przelotów. Hotele, wycieczki, zwiedzanie 
itp. znajdują się poza zakresem naszych usług.
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W Born to Fly wiemy, że zakup biletu jest 
dopiero pierwszym krokiem rozpoczynającej się 
podróży, a każdy kolejny może przynieść szereg 
nieprzewidzianych sytuacji. 

Naszym celem jest usunięcie z drogi naszych 
Klientów wszystkich problemów organizacyjno-
logistycznych, a ambicją - stworzenie z Klientem 
relacji partnerskiej, opartej na zaufaniu i znajomości 
jego potrzeb. Sytuacja idealna? Kiedy klient wysyła 
nam wiadomość o dacie, miejscu i kierunku wylotu, 
a my zajmujemy się wszystkim od A do Z. Zgodnie  
z jego oczekiwaniami i bez zbędnego tłumaczenia.

7 rzeczy, które również warto o nas wiedzieć 
przed rozpoczęciem współpracy:

1. Jesteśmy aktywnymi podróżnikami i co roku odbywamy  
od kilkudziesięciu do nawet 100 lotów. 

2. W ciągu ostatnich kilku lat przelecieliśmy ponad 5.000.000 mil – 
to tak, jakbyśmy 125 razy odbyli podróż dookoła świata lub 10 razy 
polecieli na Księżyc i z powrotem;

3. Podczas naszych podróży odwiedziliśmy dziesiątki lotnisk na całym 
świecie, a niektóre z nich znamy jak własną kieszeń;

4. Co roku utrzymujemy najwyższe statusy w programach milowych 
linii lotniczych np. w Star Alliance. W aliansie One World posiadamy 
nawet status Million Miler w linii lotniczej American Airlines, co oznacza, 
że wylataliśmy milion mil, korzystając z połączeń w ramach tejże linii 
lotniczej;

5. Jeden z nas ma 6 dzieci, drugi natomiast 3, więc organizację wylotów 
grupowych mamy we krwi i żaden stopień skomplikowania wyjazdów 
nie jest nam straszny… ;

6. W szkole naszym ulubionym przedmiotem była geografia;
7. Naszym konikiem są Stany Zjednoczone i to właśnie tam  

najczęściej latamy.
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Podróże lotnicze zawsze wiążą się z koniecznością 
załatwiania licznych formalności, wypełniania 
różnorodnych formularzy i starannego pilnowania 
terminów. A kiedy wydaje Ci się już, że wszystko 
zostało dopięte na ostatni guzik… nagle musisz 
całkowicie zmienić swoje plany. 

W Born to Fly wiemy, jak dużo czasu, 
energii i stresu może kosztować 
organizacja wyjazdu, ponieważ sami 
odbywamy kilkadziesiąt lotów rocznie  
i na własnej skórze przeżyliśmy chyba 
wszystkie możliwe sytuacje awaryjne. 

Znamy na wyrywki warunki  
i regulaminy zakupu biletów,prawa 
pasażerów i obowiązki linii lotniczych, 
a także rozkład największych lotnisk 
świata. Pozwól więc sobie pomóc 
i oddaj w nasze ręce całą logistykę 
Twojej podróży. 

Pakiety dla Klientów
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Wybierz odpowiedni dla siebie pakiet...

...a my z przyjemnością znajdziemy dla Ciebie  
najlepszy lot, dokonamy rezerwacji i odprawy online,  

a gdy będzie taka możliwość to przeniesiemy Cię 
do wyższej klasy i zapewnimy dodatkowe bonusy!

Dzięki nam opóźniony lot, zgubiony bagaż czy konieczność zabrania 
ze sobą dodatkowej osoby również nie spędzą Ci snu z powiek. 

Wszystkim zajmiemy się my - bez dodatkowych opłat, 
w ramach wybranego przez Ciebie pakietu! 

Cena Pakietu netto za miesiąc:

Pakiet
Flights

Premium 
Flying 
ClubPakiet 

Personal*
Pakiet

Family*
Pakiet 

Company*

399 PLN 529 PLN

999 PLN Do 5 osób 2.999 PLN
Do 5 podróży 
w ciągu roku

Wkrótce

1.599 PLN Do 10 osób 4.999 PLN
Do 10 podróży 

w ciągu roku
Wkrótce

2.499 PLN Do 20 osób 6.999 PLN
Do 20 podróży 

w ciągu roku
Wkrótce

*przy płatności za rok z góry: 20% zniżki!
        

Skontaktuj się z nami, pomożemy wybrać 
odpowiedni dla Ciebie Pakiet
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PAKIET Personal 

PAKIET Family

Regularnie spotykasz się z partnerami biznesowymi w różnych zakątkach 
globu, a może lubisz spędzać każdy weekend w innym miejscu  
i zagraniczne wycieczki są dla Ciebie najlepszą formą odpoczynku? Wybierz 
Pakiet Personal i nie trać więcej czasu ani energii na logistykę przelotów.  
 
Znajdziemy dla Ciebie bilety, dokonamy rezerwacji i personalizacji 
zamówienia, a także będziemy nadzorowali całą podróż i w razie konieczności 
– rozwiążemy ewentualne problemy. Najpierw jednak spróbujemy poznać 
Ciebie i Twoje preferencje lotnicze, bo dzięki temu każdą podróż będziemy 
mogli dopasować idealnie do Twoich potrzeb. 

Opłata za tę subskrypcję odbywa się co miesiąc, a w jej ramach możesz odbyć 
nieograniczoną liczbę lotów do różnych destynacji na całym świecie. 

W ramach comiesięcznej subskrypcji zajmiemy się kompleksową  
organizacją wszystkich Twoich przelotów, a w razie potrzeby otoczymy 
również opieką do 5 dodatkowych, wskazanych przez Ciebie osób. 
Wystarczy, że podasz nam datę, miejsce docelowe i dane pasażerów,  
a my zaplanujemy trasę, zorganizujemy bilety i zadbamy o warunki Waszego 
przelotu. Pod telefonem zawsze będzie czuwał także nasz pracownik,  
który w razie potrzeby rozwiąże wszystkie pojawiające się problemy.

Gwarantujemy perfekcyjną organizację, bo sami co roku odbywamy wiele 
podróży, często w towarzystwie sporej gromadki dzieci. 

W ramach Pakietu Family liczba lotów i miejsc docelowych nie jest objęta żadnymi 
limitami – latasz tak często, jak potrzebujesz, a cała logistyka zostaje po naszej stronie. 

Został stworzony z myślą o osobach,  
które intensywnie podróżują po świecie  
w celach prywatnych i/lub zawodowych.

Jeśli wyjazdy i podróże służbowe to Twoja codzienność, 
ale zdarzają Ci się także loty w większym  
gronie rodzinnym - to pakiet idealny dla Ciebie.



11

Podróżujesz? 
Chcesz mieć pewność, 

że nic Cię nie zaskoczy? 

Jesteśmy po to, 
aby stworzyć 

Twoją podróż.



Dzięki nam Twoi pracownicy 
skupią się na tym, 
na czym znają się najlepiej,  
nie będą musieli 
zawracać sobie głowy 
lotniczymi formalnościami 
czy martwić się opóźnionym 
lub odwołanym lotem.
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PAKIET Company

PAKIET Flights

Prowadzenie interesów dla międzynarodowych klientów i konieczność 
doglądania projektów realizowanych w różnych lokalizacjach wiąże się  
z koniecznością częstych i regularnych podróży kadry menadżerskiej  
lub konkretnych specjalistów.
 
Zajmiemy się kompleksową organizacją ich przelotów zawsze wtedy,  
gdy zajdzie taka potrzeba. Większość sytuacji awaryjnych przerabialiśmy  
na własnej skórze i doskonale wiemy, jak sobie z nimi radzić  
w błyskawicznym tempie.

Opłata za Pakiet Company odbywa się co miesiąc, a nasza opieka może obejmować  
do 5, 10 lub 20 osób (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji).

Zamiast miesięcznej subskrypcji możesz postawić na roczną współpracę  
z zadeklarowaną z góry liczbą 5, 10 lub 20 lotów do wykorzystania.  
Tylko od Ciebie będzie zależało, kto, kiedy i gdzie skorzysta z naszej opieki. 

W ramach limitu podróże możesz odbywać samodzielnie, w towarzystwie 
innych osób lub też wskazać członków rodziny bądź pracowników, którzy 
polecą zamiast Ciebie. Przełożenie jest proste – jeżeli wybierzesz pakiet 
20 lotów to zorganizujemy ich właśnie tyle, bez względu na liczbę osób, 
wspólnie odbywających daną podróż. 

Wybierając Pakiet Company możesz wskazać nam 
listę osób, które najczęściej w Twojej firmie 

latają w celach służbowych.

Jeżeli lubisz latać po świecie lub wymaga tego  
od Ciebie praca, jednak podróże nie są regularne  

wybierz jedną z opcji naszego Pakietu Flights.
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1. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA PRZELOTÓW 

2. PERSONALIZACJA PRZELOTÓW
     (WYBÓR DIETY, ASYSTY, BAGAŻE, MIEJSCA ITP.) 

Dzięki Born to Fly nie musisz martwić się żadną z tych kwestii! Wystarczy, 
że podasz nam datę wylotu i miejsce docelowe, a my znajdziemy najlepsze 
połączenie, załatwimy za Ciebie wszystkie formalności i będziemy pilnowali 
wszystkich terminów. 
Twoim jedynym zmartwieniem będzie opłacenie biletu i stawienie się 
w wyznaczonym dniu na lotnisku z ważnym paszportem lub dowodem 
osobistym w kieszeni. A gdy mimo wszystko spóźnisz się na lot  
lub w ostatniej chwili zmienisz plany – również wkroczymy do akcji  
i rozwiążemy problem za Ciebie.

Na początku naszej współpracy poprosimy Cię o podanie Twoich lotniczych 
preferencji, dzięki czemu będziesz podróżować dokładnie tak, jak lubisz  
i potrzebujesz. Miejsce przy oknie, specjalna dieta, asysta czy większy  
limit bagażu? Będziemy o tym pamiętać za każdym razem i uwzględnimy to 
w Twoim planie podróży!

Od rezerwacji biletów, przez załatwienie wizy 
i wypełnianie dziesiątek formularzy,  
a na odprawie kończąc.

Komfortowa podróż to nie tylko zapewnienie  
sprawnego przelotu z miejsca A do miejsca B,  
ale także szereg dodatkowych udogodnień.
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Zakres usług w ramach pakietów:



Na bieżąco śledzimy 
niezbędne informacje 

w systemach lotniczych  
i kontrolujemy statusy lotów.

3. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM CAŁEJ PODRÓŻY

Podróże lotnicze rządzą się swoimi prawami, a Born to Fly doskonale  
odnajduje się w tych zawiłościach i błyskawicznie reaguje na wszelkie  
zmiany. Zawsze dolecisz dokładnie tam, gdzie chcesz w możliwie 
najkrótszym czasie i w jak najbardziej komfortowych warunkach. 

W razie konieczności reagujemy i modyfikujemy 
Twój plan podróży w taki sposób, by zmiana  
nie była dla Ciebie odczuwalna.
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Odwołane spotkanie, 
nagła choroba, korek, 
który uniemożliwił Ci 
dostanie się na lotnisko?
Zajmiemy się tym! 

4. EKSPRESOWA REAKCJA NA SYTUACJE LOSOWE    

Wyobraź sobie sytuację, w której podajesz nam informacje o swojej podróży, 
my załatwiamy wszystkie formalności, ale dosłownie w ostatniej chwili 
musisz zmodyfikować plany i przełożyć wylot lub całkowicie go anulować. 
Działamy natychmiastowo. Wystarczy kontakt z opiekunem, krótka 
informacja o zmianach, a reszta działań jest po naszej stronie. 

Sytuacje losowe mogą zdarzyć się każdemu,  
zawsze i wszędzie, a naszym celem jest ich opanowanie  
w jak najkrótszym czasie.
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5. BEZPŁATNE DOSTOSOWYWANIE REZERWACJI
        (ZMIANY, ZWROTY, PRZEKŁADANIE TERMINÓW)

...ale także z pewnymi obowiązkowymi kosztami na rzecz linii lotniczych. 
Ostatnie, czego w takiej sytuacji potrzebujesz to dodatkowa opłata,  
którą większość pośredników pobiera za każdą zmianę w rezerwacji. 
W Born to Fly wiemy o tym doskonale, dlatego nie pobieramy od Ciebie 
prowizji za jakiekolwiek zmiany w rezerwacji. Co więcej, robimy też wszystko, 
by zminimalizować koszty takich zmian i opłat pobieranych bezpośrednio 
przez linie lotnicze.

Konieczność zmiany terminu wylotu 
czy innej modyfikacji planu podróży, zwłaszcza  
w ostatniej chwili, wiąże się nie tylko ze stresem...

6. BEZPOŚREDNI KONTAKT Z OPIEKUNEM 24H/DOBĘ

Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Niezależnie 
od tego, w jakim miejscu i jakiej strefie czasowej jesteś, zawsze możesz 
zadzwonić do swojego opiekuna, zadać mu pytania odnośnie lotu  
lub zwrócić się o pomoc w sytuacji kryzysowej. 
Nie musisz się niczym martwić – to my jesteśmy od rozwiązywania 
problemów i robimy to naprawdę dobrze. 

Zapewnienie Ci spokojnej, bezpiecznej i bezstresowej 
podróży to dla nas sprawa priorytetowa.
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7. ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI MILOWYMI (FREQUENT FLYER)

8. UPGRADY PODRÓŻY 

Sami je uwielbiamy i skrupulatnie zbieramy takie „punkty”. Osobną 
kwestią jest jednak ich kontrola i jak najbardziej efektywne wykorzystanie 
zgromadzonych mil. W Born to Fly pomożemy Ci wybrać odpowiedni 
program milowy i będziemy nim zarządzać w taki sposób, by Twoja 
podróż była maksymalnie komfortowa i przyjemna. Priority boarding, 
darmowe bagaże, wejściówki do saloników VIP na wszystkich największych 
lotniskach świata, bezpłatne upgrady czy też szereg innych przywilejów?   
Dzięki nam zawsze dostaniesz to, co najlepsze w danej sytuacji. 

Choć brzmi mało realnie to jednak nie jest niemożliwe, o czym przekonało 
się wielu z naszych stałych pasażerów. Skutecznie zarządzając Twoim 
programem milowym, a także korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia 
będziemy starali się zapewnić Ci upgrade tak często, jak to możliwe.  

Programy milowe należą do najbardziej lubianych 
systemów gratyfikacji dla osób, które dużo i często  
latają po świecie. 

Przelot w klasie business lub first class bez konieczności 
poniesienia dodatkowych kosztów?

Twoja 
wygoda 
to dla nas 
priorytet!

18 borntoflytravel.com



9. REZERWACJE GRUPOWE 

10. POMOC W UZYSKANIU ODSZKODOWAŃ 
       OD LINII LOTNICZYCH

Perfekcyjna organizacja podróży dla jednej czy dwóch osób to trudna 
sztuka, jednak zapewnienie komfortowego przelotu jednym samolotem  
10 czy 20 osobom niemal graniczy z cudem. Dla nas jednak nie ma rzeczy 
niemożliwych i chętnie wspomożemy Cię również w takiej sytuacji. 

Mamy więc swoje sprawdzone patenty i ogromne doświadczenie  
w tym temacie. Wystarczy, że podasz nam termin wylotu, miejsce  
docelowe, a także listę, wiek i upodobania pasażerów, a my zajmiemy się  
całą resztą. Dołożymy wszelkich starań, abyście dotarli na miejsce 
bezpiecznie, komfortowo i – co najważniejsze – w komplecie. 

Nie oznacza to jednak, że przymykamy oko na ewidentne błędy ze strony 
linii lotniczej. Jeżeli podczas Twojej podróży zdarzy się coś, co kwalifikuje 
się do odszkodowania to poinformujemy Cię o tym i dokonamy za Ciebie 
niezbędnych formalności. Działamy zawsze dwutorowo – dbając o Twój 
komfort eliminujemy niedopatrzenia przewoźnika, ale jednocześnie 
kontrolujemy go i egzekwujemy jego obowiązku wobec Ciebie. 

Born to Fly specjalizuje się wyjazdach grupowych, 
bo sami często podróżujemy w dużym gronie, nierzadko 
obejmującym kilkanaścioro dzieci w różnym wieku.

W Born to Fly przyświeca nam jeden cel: wyciągnąć 
naszych pasażerów z każdej napotkanej trudności!

19



Mistrzostwo w organizacji podróży nie jest kwestią liczby przeczytanych 
podręczników, ale nabywa się je powoli, wraz z każdąpokonaną milą lotniczą. 

W Born to Fly tylko w ciągu ostatnich kilku lat nasz prywatny licznik doszedł  
do poziomu 5 000 000 mil, więc śmiało możemy nazwać się 

ekspertami w dziedzinie podróży lotniczych. 

Nawiązując z nami stałą współpracę  
zyskujesz nie tylko czas tracony wcześniej na formalności, 

ale przede wszystkim – doświadczonego przyjaciela  
w podróży i pełnoetatowego przewodnika, 

który pokieruje Twoim lotem od początku do końca. 

Podróż 
zaczyna się 

od biletu!

BORN TO FLY SP. Z O.O. 
NIP: 896-158-42-65
REGON:382515515 
KRS: 0000770100

tel.: 888-885-052
hello@borntoflytravel.com

borntoflytravel.com


