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_______________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 01.03.2017 roku
Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie za pośrednictwem Biura Podróży PRESTIGE
TOURS EGZOTYKA.TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, organizuje 12 dniowy wyjazd
integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół:

„SKANDYNAWIA: NORWEGIA - SZWECJA - FINLANDIA”
( Rejs do Szwecji, powrót samolotem z Norwegii Nordkapp i Lofoty)

TERMIN WYJAZDU: 10 - 21 czerwca 2017 roku.
W programie m.in.: Nordkapp i Daleka Północ - Lofoty – najpiękniejsze wyspy świata, Skandynawskie miasta tj. Sztokholm, Helsinki, Trondheim - Narvik tzw. „polskie” miasto za
kołem polarnym - Cudne fiordy Norwegii- Wodospady i lodowce - Urzekające krajobrazy Pamiątki z czasów Wikingów - Rejsy wielkimi i małymi promami.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu oraz
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
KOSZT WYJAZDU BRUTTO OD OSOBY:
9 180,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.
10 760,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.
Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji (wg warunków TU AXA) w wysokości 2,8% ceny wyjazdu.
UWAGA! Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany
liczebności grupy. Na życzenie Biuro PRESTIGE TOURS EGZOTYKA.TV Sp. z o.o. może wystawić fakturę
VAT Marża.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
I rata – 6 100 PLN płatna nie później niż 10.04.2017r.
II rata – płatna nie później niż 30.05.2017r.:
3 080 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym,
4 660 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym.
OPŁATĘ ZA WYJAZD NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. L. Rydygiera 17 lok U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
•noclegi w hotelach 2-3* w pokojach dwuosobowych (z łazienkami) lub w domkach
(możliwość wspólnych łazienek dla 2 lub 3 pokojów),
•śniadania,
•obiadokolacje (od dn. 3 do dn. 10),

•Rejs z Polski do Szwecji, ze Szwecji do Finlandii, rejs z Lofotów i do lodowca,
•nocleg na promie: Sztokholm – Turku (kabiny 4-os. z łazienką),
•przelot samolotem (z przesiadką) z Trondheim do Warszawy,
•przejazdy autokarem (wielkość autokaru zależy od wielkości grupy) ,
•opłaty za autostrady, tunele, mosty,
•bilety wstępu do odwiedzanych miejsc ,
•wszystkie aktywności ujęte w programie,
•ubezpieczenie KL, NNW, bagaż ,
•obsługa pilota – przewodnika na całej trasie,
•lokalni przewodnicy w wybranych miastach ,
•opłata TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny),
CENIA NIE ZAWIERA:
•pozostałego wyżywienia, w tym posiłków na promach,
•napojów do posiłków poza śniadaniami,
•Dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (wg warunków TU AXA) – 2,8% ceny
UWAGI:
•Miejsca w kabinach na promach i miejsca na wybrany lot powrotny są potwierdzane w
momencie zawarcia umowy.
•Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Termin zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2017 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
WARUNKI REZYGNACJI:
Uczestnik wyjazdu ma prawo do rezygnacji wyjazdu, ponosząc koszty w wysokości:
a) przy zgłoszeniu rezygnacji do 10.04.2017r. zostanie pobrana opłata w wysokości 2100 PLN.
b) przy zgłoszeniu rezygnacji od 11.04 do 30.04.2017r. zostanie pobrana opłata w wysokości 4100
PLN.
c) przy zgłoszeniu rezygnacji od 01.05 do 10.05.2017r. zostanie pobrana opłata w wysokości 5100
PLN.
d) przy zgłoszeniu rezygnacji po 11.05.2017r. zostanie pobrana opłata w wysokości 100% kosztu
wyjazdu.
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 w Biurze Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. 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, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl

z poważaniem
Barbara Bąbka
Sekretarz Zarządu Głównego

