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Autobusy turystyczne na targach 
TOUR SALON 2010 w Poznaniu 

Tegoroczna, 21. edycja n a j w i w  pol- 
skich targow turystycznych odbyla siq 
w dniach 2023 pafdziernika br. na terenach 
MTF! Rownolegle do TOUR SALON zorgani- 
zowano ta!& targi Invest Hotel, a w weekend 
- 23 i 24 pafdziernika ciekawq impreze 
dla fan6w modelarstwa oraz wszelakich 
aier - Hobbv. Taee i tu mitosnicv auto- 

i uliclqczapych poszczeg6lne hale, zgroma- 
dzono ich tylko 9. Podobnie jak w mku ubie- 
glym prym wi& Scania z bardm popular- 
nym na naszyrn rynku modelem I r k  PB. 
Qmie pokazano 3 autobusy tegotypu. Ale 
nie brakowalo takie autobushw Mlku innych 
marek. Generalniedominow&yautobusywy- 
soko~okladowe z k m a  osiami. 

flocia tego pnewofnika. Ciekawa i charak- 
terystyczna F&c-pomamhczowa kolorysty- 
ka autobusow tej firmy, przykuwa uwage 
p~echodni6w. Funclubspecjalizujesi~ or- 
ganizacji imprez turystycznych niemal 
w calej Eumpie, w tym: krajach Beneluxu, 
Austrii, Bulgarii, Chorwacji, Czarnogory, 
Fmnoii. Grecii, Hiswanii, Portuaalii, P h -  

[;usow mogl~znaleii: co6 dla siebk, tylko w tym roku organizatorzy powrbili do spu &andynawski&o, ~$gier,-Moch or& 
w rnniejszej skali. prezentacji autokarow na terenie otwartym. Turcji. Jednym z narzgzi majqcych przycih 

W tegorocznej edycji targ6w TOUR Dlajednych bylotowadaadlainnychmelkq gnqk klient6w q luksusowo wyposaione 
SALON zaurezentowalo sie 760 wstawcirw zalm, ~dqdyidySponOwano maczniewigW trzyosiowe autobusy, w kt6lych poloiono 
z ponad 3i) pahstw. 0pr& region&, hoteli prze%&iq.-warto doda6, u w tym roku &egolny nacisk na komfort podroiy. C* 
i oSrodkow wczasowych, swojq ofertg pre autobusy z o w  +one nie przez ich flota s w i  Funclub to autobusy o MugoSci 
zentowali take touroperatoq i pnewofni- producentow, ale obecnych wiaicicieli Qdi 14 i 15 m, z ktorych tylko trry q przystoso- 
cy, ktorzy pokazywali swoia nainowsze uiytkownikow. wane do przewozu 67 pasaier6w Pozosta- 

I i hjbardiej'luks&autok& k t e  . Biuro podmiy Funclub z Poznania go- ie mimo macznej dlugdci zosWy wyposa- I 
g o m j  edycji ich li~niebylajednakzbyt Sci natargach od wielu lat i co roku jest oka- ione tylko w 58 lub 60 foteli. OdlegioSC po- 

U .&j& &j pzesbzsni $ &, w. zja by zobaczyc kolejny nowy autokar we migzy fotelami, rqdu 900-960 mm, daje 
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trzyosiowej. 
Biuro Gandalf Travel powstalo w 2002 r., 

jednak jako przewoinik migdzynarodowy 
z wlasnym taborem dziala od 2005 r. Specja- 
lizuje sig w organizacji wczasow i imprez ob- 
jazdowych w krajach basenu Morza Sr6- 
dziemnego i krajach bakhskich. Eksploatuje 
trzy autokary PB w wersji 6x2, przystosowa- 
ne do przewozu 67 pasaierow, wyposaione 
w systemy ABSIASR, system kontroli trakcji 
ESR klimatyzacjg, barek, toaletg, telefon, lo- 
dowkg, monitov LCD i odtwarzacz DVD, na- 
wigacjg sateliwrnq, komfortowe, skorzane 
fotele z peinym zakresem regulacji i pasami 
bezpieczenstwa oraz indywidualne oswietle- 

CharakteryStycznyrn elementem autobusu Van Hool TD919 Altano jest nisko pofoiona nie dla kaidego z pasGerow. Silnik Scanii 
kabina kierowcy o mocy 440 KM, speiniajqcy normg emisji 

spalin Euro-5, pozwala pokonac najwigksze 
wzniesienia. Aby wspom6c pracg kierowcy, 
rszystkie autobusy wyposaiono w funkcjg 
{ill Hold, ulatwiajqq mszanie pod gore i za- 

nezpieczaiqq przed cofniiiern sig. Gandalf 
Travel posiada wlasne zaplecze techniczne, 
60 pozwala na dobre pqgotowanie pojaz- 
dow do wyjazdu. 

lnnym uiyikownikiem autobusu Scania 
PB jest Polonus PKS Warszawa, Mory w Po- 
znaniu zaprezentowai jedyny autobus dwu- 
osiowy. PKS Warszawa oprocz obslugi regu- 
larnych poiqczeh oferuje takie wynajem luk- 
susowych autokarow. Obok Scanii lrizar PB, 
Polonus eksploatuje takie autobusy New- 
Century i Century. Aby zapewnicswoim klien- 
tom iak najlep-obslugg PKS ulworqiCen- 
trum Podroiy Aura. 

Markg VDL Bus & Coach Polska repre- 
P sobie du2g p~esfjzen paseerskg pojernndd bagainik6wpodpockgowych zentowattym razem jeden autobus - trzyosio- 

wy VDL BOVA Magiq MHD 139-460 w bar- 
wach Centrum Turystyki OSKAR z Poznania. 

,- , < 
Magiq nie zyskal takiej popularnosci jak 

@g, . Futura, jednak w ciqgu dziesigciu lat splze- 

1 dano 43 pojazdy tego modelu. Okota 113 tej 
liczby stanowily autobusy trzyosiowe. Dla po- 
rownania do polskich przewoinik6w tram 
142 autobusy VDL BOVA Futura, a rnodele 
trzyosiowe stanowiy ok. 15,5% og& sprze- 
danych pojazdow. 

Centrum Tu~stki OSKAR iest firma dzia- 

I i naleiy do segmentu Premium, to od jego 
polskiel premiery do rqk przewoinikow trafi- I 09cznie tylko 53 pojazdy, w tym 20 w wersji 

I Qqqna rynku tirystycznym i d  ponad dzie 
siqciu lat. Zajmujesigorganizacjq i sprzedaiq 
im~rez tu~stvcznv~h. Biuro oraanizuie wv- . .  . 

I i i d v  Drzede wszvstkim do ~lbanii. B;lqarii, 1 choiac j i ,  czariog6ry, Grecji, ~ i s z b n i i  
i Rumunii. OSKAR w ostatnich latach za 

J swojq dzialalnoii: otqmat nagrody, m.in. 
Laur Klienta Odkrycie Roku 2009, Certyfi- 

Scania lrizar PB w barwach Polonus PKS Wanzawa byi jedynyrn autobusern dwuosiouyrn kat Najwyiszej Jakosci oraz Jakosc 2009. 
prezentowanyrn na targach Od kilku lat firma rozbudowuje wlasnq flotg 



! 
komfortowych autokar6w rejsowych przezna- 
czonych nawynajem przez biura podroiy, in- 
W c j e  oraz osoby prywalne, organizujqce 
wszelkiego mdzaju wyjazdy grupowe. Park 
autobusowy t w o q  przede wszystkim auk- 
busy irzyosiowe posiadajqce petne wyposa- 
ienie m.in. klimatyzacjg, toale&, barek oraz 
odtwarzacz DVD, gwarantujqce komfort 

. i wygodg padczas podr6iy. Najstarszy 
z nich ma 5 lat. Obok dwoch autobusow 

1 BOVA Magiq 139-460. Centrum Tulystki 
OSKAR posiada tak2e 65-miejscowy BOVA 

. t Futura FHD 15-430, 57-miejscowy BOVA 
Futura FHD 13380 i dwa 76-miejscowe au- 
tokary pietrowe Ayats Bravo 1 na podwoziu 

I NAN 24.A HOCL. Firma eksploatuje tak- 
i e  minibusy RenauR T M c  w wersji Long, 
przeznaczone do przewozu 9 &b, posia- 
dajqce duiq prze&en bagaiowq or& wy- 
posaionew strefowy system klimatyzacyjno 
grzewq i nowoczesny system audio. 

Najpopularniejszym autobusem tury- 
slycznym ostatnich lat jest najnowsza gens 
mcjaautobusu Memde+BenzTourismo. Od 
jego premiery w 2007 r., mimo kryzysu, pol- 
scytoumperatotzy zakupili h m i e  103 auto 
busy gkjwnie w dwuosiowej wersji 15 RHD. 
W bie4cym roku oferta sp&i Evobus Pol- 
ska zostaia mzszeaona o trrynastometrowy 
model Tourismo M12. W Pomaniu MerCedes 
byl reprezentowany przez trzyosiowy 
Tourismo L w barwach przewoinika Soltysik 
Reisen-Minxlaw SoltysikzGliwic, Wryspe 
cjaliije sig w obsludze polqczen t q y c h  
Slwk i Lubushe z miastami Za&bii Ruhty, 
Koloniq i Bonn, a take Holandi$ Belgiq, 
Angliq i Wtochami. Tabor tego przewomika 
eksploatujetylko i wy~ieautobusy z logo 
~wiazdy na masce, wyposaione siedzenia 

Najpopulamiejsq autobus iurystyczny ostatnich /at w Polsce Mercedes-Benz Tourismo. 
Na zdjviu trzyosiowa wersja L w barwach Solfysik Reisen z Gliwic 

I ; pehlyh zakresem rkulacji, dwustrefowq T i b w a  VDL BOVA Magiq w brawach Cenburn TupN OSKAR 
klimatyzacjq, systemem audiovideo z odtwa- 
rzaczem DVD i monitorami LCD, toaletq oraz 
barkiem. Firma Soltysik Reisen zaloionazc- 
st& w 1972 r. Obok organizacjl wydeaek 
firma oferuje take uslugi transportowe, wy- 
najem autokarow i sprzedai ubezpieczeh. 

1 Firma wspwracuje z 600 agentami w Pol- 
sce, Niemczech, Anglii, Belgii i we Wloszech. 

Kaidego r o b  MAN Star Truck sprzeda- i je w Polsceod 16 do20autobus6wtu~-  
nych. W tym roku polscy przewoinicy zaku- 
pili jui 15 autobus6w tej marki. W Poznaniu 
polski przedstawidel koncemu z Monachium 
pokazal2 autobusy. Pierwszy z nich to p 
~ularnv MAN bon's Coach L R08 naleiacv 

I do biura podr6Q Grand Tout Venus z mi& 
scowoSci Ozimek na Opolszczylnie. Lion's 
Coach L to obecnie najpopulamiejszy auto- 
bus klasy mega na polskim tynku. Od 2004 r. 
spaedano QO 66. Wwnvmi (eao atulami sa . - -  

1 dobra relacja ceny zakupu do ofemwanej' NajczqSciej kupowizny autobus tuysiyczny Wasy mega - MAN Lion's Coach L 
I 



11 jakoici, wysoka niezawodnofb, bardzo 
ekonominny driveline bazujqcy na silniku 
MAN Pure Diesel D2066LOH. 

Park autobusowy s p W  Garnd Tour Ve 
nus, zaloionej w 1994 r., limy 20 autobus6w 
oraz 40 mikrobusow Mercedes Vario. Obok 
pojazd6w MANfirrnaeksplc&~jetak2e BOVA 
Magiq, EOS serii 200, Van Hwl  serii T8 i T9, 
Mercedes-BenzTmveao. Jonckheere M i i ,  
Neapbn Ciiner, ~c$ialrizarC&ntury i S& 
TopClass S 417 HDH. GarndTour Venus jest 
najWigksZym na lynku opolskim i flqskim 
ptzewoinikiem zajmujqcym sig transportem 
pracownikow do Holandii o w  Belgii. Prowa- 
dzi W i e  obsluge na liniach krajowych m.in. 
na trasie Biwtok - Warszawa - 16di - P6- 
znah i Rzesz6w - Tarn6w - Brzesko - Kra- 
kow. Tak jak w przypadku firrny Fanclub, 
wszystkie autobusywyposaiono w satelitar- 

I W t i o n ' s  Ccach w/uksusow~w6j;S~prerne, naleiqcy do Carlos Bium Podm2yze SzWar- ny &m n a d m ~  n d  pojazdami w czasie 
Sklei Poreby rreczywistyrn. 

Jednym z elernentow wyrozniajq, rodel Supreme sq styIizowane &ny k& fylnych 

&eka&stkqpoznaliskich targ6w bytluk- 
susowy MAN Lion's Coach L Supreme - je- 
dyny sprredany w Polsce.Aubbus ten w ofer- 
cie koncemu MAN mtqitrnodel lion's Star L 
Pozostawiono w nim wiele elementow styli- 
styanych Lion's Star, takich jak srebmy pi- 
lar .B", ozdobna prrednia atrapa i pokrywy 
k6itylnych. We wnqtrzu z kolei pozostawio- 
nodrewnianewykonczeniedeski rozdddczej 
i zamykane p&i bagaiowe. Supreme nape- 
dzany jest leiqcym silnikiem Euro-4 MAN 
M066 LUH o mocy 440 KM. Podobnie jak 
w pmypadku autobusu lrizar PB, mimomacz- 
nej dlugoki, pojazd pnysbsowano do prze 
wozu jedynie 57 pasaierb. Posiadaczem 
tego unikalnego pojazdu jest Carlos Biuro 
Podroiv ze Szklarskiei Porebv. . . .  

~ i k a  ta oferuje oprircz uskg transpor- 
towych takie organizacje narad, szkoleh 
i konferencji, imprez integracyjnych dlafirm. 
wyjazdy na zielone szkciy i zimowiska, 
ustugi przewodnikow i pilotow wycieczek 
oraz sprzedai ubezpieczen. W swoim ta- 
borze obok autobusow marki MAN, posia- 
da takie Mercedesa Tourismo 350 oraz 
kilka luksusowo wyposaionych minibusow 
Mercedes-Ben.? Vario z nadwoziern przy- 
stosowanyrn do przewozu 19 pasaierbw. 
Gtownym obszarern dziatania biura sq 
Francja, Hiszpania, Portugalia i Wlochy. 

Podobnie jak w latach ubiegiych, na tar- 
gach pokazane zostltly nowoczesne wago- 
ny kolejowe w barwach PKP IC, a takie- i to 
juz tradycja - dymiqcy parowoz z parowo- 
zowni Wolsztyn, ktbrym byt wtym roku staw- 
ny w cajym iwiecie Pm36-2 many tai jako 
.Piqkna Helena". Kolejna edyqa targ6w jut 
za rok. Pozostaje tylko l i e ,  ie moie wte- 
dv zobawmv wiecei autobus6w. tak iak to 

I 
. ,  . .  

Obok autobusow, na honorowyrn rn~ejscu placu SN Marka stala .Plqkna Helena' miejsce jeszcze kiika lat temu. . 


