_____________________________________________________________________

PROGRAM RAMOWY WYJAZDU INTEGRACYJNEGO

„JORDANIA”
27 kwietnia – 04 maja 2019 roku (8 dni)

1 dzień
12:40
14:40 – 16:25
21:00 – 02:10 (+1)

WARSZAWA
AMMAN
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - hala odlotów
przy windzie (strefa E). (telefon do przedstawiciela biura obecnego na
zbiórce: 605 150 150).
Przelot do Frankfurtu (LH).
Przelot do Ammanu (LH). Transfer autokarem do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu.

2 dzień (ok. 100 km) AMMAN
JERASH
AMMAN
(śniadanie/lunch/kolacja)
Przejazd do Jerash – jednego z najlepiej zachowanych miast
rzymskich na Bliskim Wschodzie. Lunch w restauracji Hasheem. Po południu
zwiedzanie stolicy Jordanii – Ammanu. Zwiedzanie m.in.: amfiteatru
rzymskiego i będącej doskonałym punktem widokowym – cytadeli, z której
zachowały się fragmenty konstrukcji pochodzące z epoki rzymskiej,
bizantyjskiej i arabskiej, Rainbow Street (Abu Bakr as Siddeeq), Souk Jara,
Masjid King Abdullah, zwany też Błękitnym Meczetem.
3 dzień (ok. 350 km) AMMAN
MADABA
GÓRA NEBO
KERAK
PETRA
(śniadanie/kolacja) Wizyta w Sanktuarium Lota. Przejazd do miejscowości Madaba słynnej ze
wspaniałych mozaik bizantyjskich. Zwiedzanie kościoła Św. Jerzego,
którego podłoga wyłożona jest mozaiką z VI wieku przedstawiającą mapę
Palestyny. Wejście na górę Nebo – ze szczytu której, zgodnie z biblią, Bóg
ukazał Mojżeszowi Ziemię Obiecaną. Wg tradycji na górze Nebo znajduje
się grób Mojżesza. Zwiedzanie zamku Kerak. Zakwaterowanie w hotelu w
okolicach Petry. Kolacja w lokalnej restauracji.
4 dzień (ok. 100 km) PETRA
WADI RUM
(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie wykutego w różowych skałach miasta Nabatejczyków. Pierwszy
etap wyprawy konno (za dodatkową opłatą) lub pieszo do ok. kilometrowej
długości szczeliny skalnej Siq, prowadzącej do ukrytego miasta Petry.
Zwiedzanie wykutych w zboczach skalnych budowli m.in.: skarbca,
amfiteatru, grobowców królewskich. Safari jeepami po pustyni Wadi Rum.
Nocleg.
5 dzień (ok. 350 km) WADI RUM
AQUABA
MORZE MARTWE
(śniadanie/kolacja) Przejazd nad Morze Martwe. Po drodze panoramiczne zwiedzanie Aquaby
– jordańskiego kurortu nad Morzem Czerwonym. Zakwaterowanie w hotelu.
6 - 7 dzień
MORZE MARTWE
(śniadanie/kolacja) Dni wolne na wypoczynek.
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8 dzień ( ok 50 km)
(śniadanie)
03:10 – 06:50
12:20 – 13:55

MOZRE MARTWE
Transfer na lotnisko autokarem.
Przelot do Frankfurtu (LH).
Przelot do Warszawy (LH).

AMMAN

WARSZAWA

UWAGA!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie.

Trasa

CENA:
•
•

5 540,00 PLN/os – przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.
6 540,00 PLN/os – przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym
(podane ceny obowiązują dla grupy min. 25 osób, w przypadku zmiany liczby
uczestników ceny mogą ulec zmianie.)

CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie WAW – AMMAN – WAW,
- transport klimatyzowanym autokarem,
- zakwaterowanie w hotelach wg programu,
- wyżywienie wg programu (śniadania i kolacje w hotelach),
- jeden lunch w lokalnej restauracji w Ammanie,
- jedna kolacja w lokalnej restauracji w Petrze,
- opiekę polskiego pilota na całej trasie,
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- asystę przewodnika lokalnego w trakcie wycieczek,
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu,
- ubezpieczenie KL (25 000 EUR), NNW (3000 EUR), bagażu (200 EUR),
- podatek VAT (VAT-marża).
CENA NIE ZAWIERA:
- kosztu wycieczek fakultatywnych organizowanych na miejscu,
- napojów do obiadów / kolacji,
- opcjonalnego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych (144 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych (52 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych z rozszerzeniem o następstwa chorób
przewlekłych (157 PLN/os),
- zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków (ok. 40 USD/os),
- wydatków natury osobistej,
- innych wydatków nie wymienionych w części cena zawiera.
WARUNKI PŁATNOŚCI:

I rata: 1200,00 PLN/os do 20.10.2018r.
+ opcjonalnie składka na dodatkowe ubezpieczenie:

•
Następstw Chorób Przewlekłych (144 PLN/os),
•
Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych (52 PLN/os),
•
Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych z rozszerzeniem o następstwa chorób
przewlekłych (157 PLN/os),

II rata: 2040,00 PLN/os do 12.01.2019r.
III rata do 25.03.2019r.
2 300,00 PLN/os przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
3 300,00 PLN/os przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym
WARUNKI REZYGNACJI:
• 1 000,00 PLN w razie rezygnacji złożonej do 31-tego dnia przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
• 50% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 15-tym dniem przed
planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
• 80% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 7-ym dniem
przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
• 95% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej na 6 dni lub mniej przed planowaną
datą rozpoczęcia imprezy.
Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia,
w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.

OPŁATY ZWIAZANE Z WYJAZDEM NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. L. Rydygiera 17 lok U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001
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
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