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Warszawa, dnia 18.06.2014r.
Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
zapraszam na organizowany przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Biura Podróży Sigma Travel
sp. z o.o. w Warszawie wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół do:

Dubaju i Abu Dhabi
Termin wyjazdu: 08 - 13 listopada 2014 roku.
W programie zwiedzanie Dubaju m.in. - wizyta w dzielnicy Bastakyja, najstarszej dzielnicy
miasta, rejs wodnymi taksówkami „Abras” poprzez Dubaj Creek, dzielnica Deira, spacer po
słynnym bazarze z przyprawami oraz z biżuterią i suwenirami (Spice Souk, Gold Souk), dzielnica
Jumeirah, podziwianie widoku słynnego 7* hotelu Burj Al-Arab ( dla chętnych możliwość zjedzenia
kolacji), wizyta pod hotelem Atlantis zlokalizowanym na sztucznie usypanej wyspie w kształcie
palmy – Palm Jumeirah. Zwiedzanie Abu Dhabi (stolicy i głównego miasta ZEA), m.in.: meczet
Szejka Zayeda – ufundowany przez pierwszego prezydenta ZEA, przejazd przez Sadiyat Island gdzie do 2030 roku powstanie Muzeum Gugenheima i sala koncertowa projektu Zahy Hadid,
przejazd promenadą Corniche w stronę portu. Cultural Foundation, Qasr Al.-Hosn, wizyta na
wyspie Yas, gdzie znajduje się Ferrari World – jeden z największych i najsłynniejszych
tematycznych parków rozrywki (częściowo pod zadaszeniem w kształcie charakterystycznego logo
F1), obok którego biegną tory Formuły 1, a także pustynne safari samochodami terenowymi z
napędem na 4 koła, podziwianie prawdziwego arabskiego zachodu słońca ponad złocistymi
wydmami, taniec brzucha i wiele innych atrakcji.
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 :
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym 5200 PLN brutto.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym 6400,00 PLN brutto.
UWAGA!!!

Dodatkowo na początku wycieczki należy przekazać opiekunowi grupy kwotę 100 USD/os,
stanowiącą dewizową część ceny imprezy.
Oferta jest skalkulowana na podstawie Tabeli Citibanku Handlowego z dnia 06.06.2014 1 PLN = 3,1527
USD. W przypadku wzrostu kursu walut o 5%, cena może ulec zmianie (najpóźniej na 21 dni przed
rozpoczęciem imprezy). Na życzenie Biuro Sigma Travel sp. z o.o. może wystawić fakturę VAT Marża.

Płatność: Opłatę można uiścić w II ratach:
I rata w dniu zapisu najpóźniej do 30.06.2014r. w kwocie: 990,00 PLN od osoby.
II rata do dnia 30.09.2014r. w kwocie:
4210 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
5410 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym

Opłatę za wyjazd należy wnieść przelewem na nr rachunku:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Okopowa 56 lok 230; 01-042 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku : 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119
CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie WAW-DXB-WAW,
- transport klimatyzowanym autokarem na miejscu,
- zakwaterowanie w hotelu wg programu,
- wyżywienie wg programu,
- opiekę polskiego pilota na całej trasie,
- asystę przewodnika lokalnego w trakcie wycieczek,
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów wg programu,
- napiwki dla kierowców i przewodników,
- ubezpieczenie KL (25 000 EUR), NNW (3000 EUR), bagażu (200 EUR), kosztów rezygnacji z
przyczyn losowych,
- podatek VAT (VAT-marża).
CENA NIE ZAWIERA:
- kosztu wycieczek fakultatywnych organizowanych na miejscu (podanych w treści programu),
- podatku turystycznego (podany w treści programu),
- kwoty dewizowej (podana w uwagach, płatna gotówką na miejscu, na początku imprezy),
- wydatków natury osobistej,
- innych wydatków nie wymienionych w części cena zawiera.
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30 CZERWCA 2014 ROKU.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.)

Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty rezygnacji w wysokości:
a) 990 PLN do 31 dni przed terminem wylotu.
b) 50% potrącenia na 30 - 15 dni przed datą wylotu potrącenie
c) 80% potrącenia na 14 - 7 dni przed datą wylotu
d) 95% potrącenie na 6 dni lub mniej przed datą wylotu
Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia,
w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.
UWAGA:
Należy posiadać paszport ważny minimum sześć miesięcy od daty powrotu z wolną stroną na
pieczątki. Od marca 2014 obywateli polskich nie obowiązują wizy.
Osoby posiadające w paszporcie pieczątki lub jakiekolwiek inne izraelskie wpisy nie zostaną
wpuszczone do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
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, 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-16.00
strona www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

