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Jesteśmy koleżankami bywającymi w Warszawie przez tydzień czasem dwa w miesiącu. Każda z nasz zaprosi
Ciebie do dyskretnego mieszkanka, w którym na pewno poczujesz się swobodnie! Podczas randki nie
usłyszysz ciągle dzwoniącego telefonu czy innego pana dobijającego się do drzwi. Zmysłowa, kameralna i
koleżeńska atmosfera spotkań jest dla nas bardzo ważna. Chętnie wypijemy z Tobą poranną kawę,
popołudniową lampkę wina czy wieczornego drinka. Jeżeli potrzebujesz zapomnieć o troskach dnia
codziennego - Zapraszamy! Głębokie pocałunki, długa gra wstępna i zmysłowy, namiętny seks - kolejność
dowolna, ale nasze randki pozostają w pamięci na długo! 

Aby uniknąć zbędnych pytań: za godzinkę spotkania każda z nas oczekuje 300 zł i ta kwota nie podlega
negocjacji; ten jak i indywidualne telefony odbiera nasza telefonistka; to, co oferujemy, oferujemy w cenie,
ale żadna dominacja czy seks klasyczny/analny bez zabezpieczenia Nie wchodzi w grę !

Aby uniknąć wystawek czy niejasności dotyczących oferty: nie umawiamy się z wyprzedzeniem, dlatego
najlepiej będzie jak zadzwonisz 30 minut przed planowanym spotkaniem; może się zdarzyć tak, że nasza
randka zostanie przedłużona i umówione spotkanie nie będzie możliwe, o czym zostaniesz jak najszybciej
poinformowany, wszystkie kochamy seks klasyczny (oczywiście w zabezpieczeniu) i miłość francuską (bez
zabezpieczenia), ale nie każda z nas oferuje francuzika z połykiem czy seks analny, dlatego jeżeli już
zdecydujesz, z którą z nas chcesz spędzić miły czas po prostu dopytaj.
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