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Warszawa, dnia 20.02.2017r.
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
zapraszam na organizowany przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Autorskiego Biura
Podróży Krzysztof Matys Travel w Białymstoku autokarowy wyjazd integracyjny dla
notariuszy, ich rodzin i przyjaciół na:

BIAŁORUŚ
Termin wyjazdu: 29 kwietnia – 3 maja 2017 roku (5 dni).
Trasa obejmuje m.in.: WARSZAWA – BRZEŚĆ – PIŃSK – LASKOWICZE – PIŃSK
– MIR – NIEŚWIEŻ – MIŃSK NOWOGRÓDEK – ZAOSIE – LIDA – GRODNO
– BOHATYROWICZE - WARSZAWA.
Białoruś to duży kraj z bogatą ilością atrakcji. Wydaje się, że o wzroście popularności
Białorusi w najbliższym czasie mogą przesądzić dwa czynniki. Po pierwsze to, że jest tam
bezpiecznie, a to w obecnej sytuacji ważny argument. Po drugie, do tej pory był tam
niewielki ruch turystyczny, a klienci biur podróży szukają kierunków nowych, takich, których
jeszcze nie zdążyli poznać. Białoruś jest więc jak znalazł. W przypadku Polaków powinna
być wręcz obowiązkowym celem wycieczki. Każdy powinien choć raz odwiedzić Grodno,
Nowogródek oraz Zaosie. I oczywiście zobaczyć jezioro Świteź.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu oraz
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
UWAGA!!! Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy na Białoruś: wypełniony na komputerze
wniosek wizowy, paszport ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu, z przynajmniej dwoma
wolnymi stronami, zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne,
bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie
starsze niż 6 miesięcy, typ: zdjęcie paszportowe. (Dokumenty do wizy należy przesłać do biura
Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 24 marca 2017roku).

Koszt wyjazdu od osoby brutto:
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym

2 320,00 PLN.
2 600,00 PLN.

UWAGA!!! Oferta jest skalkulowana dla grupy min. 16 osobowej. Cena może ulec zmianie
w przypadku zmiany liczebności grupy. Na życzenie Biuro Krzysztof Matys Travel może wystawić
fakturę VAT Marża.

Płatność: Opłatę można uiścić w II ratach:
I rata w dniu zapisu najpóźniej do 10 marca 2017r. w kwocie: 790,00 PLN /osoba.
II rata najpóźniej do dnia 24 marca 2017r. w kwocie:

1 530,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
1 810,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym
Opłatę za wyjazd należy wnieść przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku : 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
a) Transport komfortowym autokarem/busem na całej trasie zwiedzania,
b) Zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami),
c) Wyżywienie zgodnie z programem: (4) śniadania i (4) kolacje, w tym typowa białoruska
kuchnia regionalna i trunki,
d) Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
e) Opiekę polskojęzycznego pilota i przewodnika,
f) Koszt wizy białoruskiej oraz pośrednictwa wizowego,
g) Ubezpieczenie turystyczne.
CENA NIE ZAWIERA:
a) Wydatków natury osobistej,
b) Wyżywienia innego niż zawarte w „cena zawiera”,
c) Zwyczajowych napiwków,
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 marca 2017 roku.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)

Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty faktycznie już poniesione przez Biuro
organizujące wyjazd. Wysokość kosztów rezygnacji będzie wyliczana indywidualnie na dzień
złożenia rezygnacji.
UWAGA!. Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia,
w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy. Rezygnację z wyjazdu należy przesłać w formie pisemnej na
adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub faxem na numer 22 827 01 94/ 22 827 13 45.

Zapisy i szczegółowe informacje programowe dotyczące wyjazdu oraz działalności
Stowarzyszenia można uzyskać
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel./Fax 22 827 13 45, 22 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00
strona internetowa: www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@rejent.com.pl

z poważaniem
Barbara Bąbka
Sekretarz Stowarzyszenia

