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Warszawa, dnia 02.03.2017r.
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:

„KRAJE NADBAŁTYCKIE:
Kowno – Szawle – Jurmała - Ryga – Tallin – Wilno – Troki”
Termin wyjazdu: 12 – 18 sierpnia 2017 roku (7 dni).
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu oraz
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
Koszt wyjazdu od osoby brutto:
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym

2870,00 PLN.
3570,00 PLN.

UWAGA!!! Oferta jest skalkulowana dla grupy min. 20 osobowej, przy kursie EUR nie wyższym niż
4,35 PLN. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany liczebności grupy lub wzrostu kursu Euro.
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 20 marca 2017r. w kwocie: 880,00 PLN /osoba.
II rata najpóźniej do dnia 10 lipca 2017r. w kwocie:
1 990,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym.
2 690,00 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)przejazd komfortowym busem/autokarem na całej trasie,
b)opłaty drogowe i parkingi,
c) (6) noclegów w hotelach 3* w pokojach jedno lub dwuosobowych z łazienkami,
d)(6) śniadań w formie bufetu,
e)(6) obiadokolacji (zupa/przystawka, II danie, deser, woda, kawa/herbata),
f) (1) obiad: karaimski obiad w Trokach,
g)program turystyczny,
h)opiekę pilota podczas trwania wyjazdu,

i) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Wieża Telewizyjna w Tallinie, Katedra
Luterańska w Tallinie, Muzeum A. Mickiewicza, Zamek w Trokach, Uniwersytet Wileński,
j) usługi przewodnickie w Kownie, Rydze, Tallinie, Wilnie, Trokach,
k) ubezpieczenie turystyczne NNW i KL,
l) składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
CENA NIE ZAWIERA:
a) wydatków natury osobistej,
b) wyżywienia innego niż zawarte w „cena zawiera”,
c) zwyczajowych napiwków,
d) dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych oraz kosztów rezygnacji
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 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. 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

