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Warszawa, 12 sierpnia 2014 roku
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
zapraszam notariuszy, ich rodziny i przyjaciół na zimowe szaleństwo we Francji.
Za pośrednictwem Biura Podróży Active Travel sp. z o.o. w Warszawie Stowarzyszenie
organizuje wyjazd integracyjny na narty:

Francja – Trzy Doliny – Brides Les Bains
(17 - 24 stycznia 2015 roku)

Trzy Doliny największy na świecie obszar narciarski, w którym odnajdziemy doskonałe połączenie
klimatu, nasłonecznienia i infrastruktury. Region ten położony jest w departamencie Savoie
w południowo-wschodniej Francji. Tworzą go trzy potężne doliny: St. Bon(Courchevel,
La Tania), Allues (Meribel) i Belleville (St. Martin de Belleville, Les Menuires, Val Thorens).
Na narciarzy czeka tu prawie 300 doskonałych tras zjazdowych o łącznej długości 600 km,
obsługiwanych przez ponad 200 wyciągów i kolejek. Dzięki połączeniu siecią wyciągów każdego
dnia można spróbować swoich sił na innym stoku!
Brides les Bains - górskie miasteczko,
strategicznie usytuowane u podnóża
regionu na wysokości 680 m n.p.m.
Dostęp do tras narciarskich Trzech Dolin
zapewnia dzięki słynnej kolejce Olympe.
Brides les Bains to całoroczna miejscowość
wypoczynkowa, która w lecie przyciąga
kuracjuszy z całej Europy swoimi termalnymi
źródłami, a w zimie stanowi doskonałą bazę
wypadową dla wszystkich miłośników białego
szaleństwa na stoki Trzech Dolin.

Zakwaterowanie: Hotel Amelie*** :

położony w samym sercu miasteczka naprzeciwko kolejki kabinowej Olympe, oferujący
jednocześnie łatwy dostęp do największego na świecie regionu narciarskiego. W roku 2014 Hotel
Amelie został uznany przez „Logis de France” , jako wyjątkowo przytulny i przyjazny hotel
ze wspaniałą i wyjątkową kuchnią. Pokoje: dwuosobowe z możliwością jednej dostawki,
elegancko i komfortowo wyposażone w trzech standardach: DBL Classic (10-16 m2), DBL
Superior (17-22 m2). Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką do
włosów, oddzielnie WC, TV, telefon, dostęp do Internetu (WiFi).
Wyżywienie w hotelowej restauracji: śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane.
Cena w PLN od osoby:
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w pokoju 2
osobowym classic
Zakwaterowanie w pokoju 2
osobowym superior
Zakwaterowanie w pokoju 1
osobowym classic

Samolot
4780,00

Dojazd własny
3530,00

4947,00

3697,00

5360,00

4110,00

Na życzenie Biuro Active Travel Sp. z o.o. może wystawić fakturę VAT Marża.
Opłatę można uiścić w II ratach:
I rata w dniu zapisu, najpóźniej do dnia 20.10.2014r. w wysokości 30% ceny (w zależności od
wybranego wariantu).
II rata do dnia 10.12.2014r. w wysokości 70% ceny (w zależności od wybranego wariantu).
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:
- zakwaterowanie w wybranym pokoju,
- wyżywienie HB (śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane),
- bezprzewodowy dostęp do Internetu WIFI,
- 6 dniowy karnet narciarski na Trzy Doliny obejmujący 332 trasy narciarskie o łącznej
długości 600 km w tym 45 tras zielonych; 135 tras niebieskich; 119 tras czerwonych; 33
trasy czarne,
- opłaty klimatyczne,
- ubezpieczenie narciarskie KL i NNW,
- opiekę pilota lub rezydenta,
Opcja samolotowa: przelot samolotem Warszawa – Genewa – Warszawa, opłaty lotniskowe,
transfery oraz bagaż narciarski.

Cena nie zawiera:
- napoi do obiadokolacji,
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 4%, ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
Koszty te są płatne dodatkowo, indywidualnie przez uczestników wyjazdu.
Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty rezygnacji w wysokości:
- zgłaszając rezygnację do dnia 15.12.2014 roku - 25% ceny w zależności od wybranego
wariantu.
- zgłaszając rezygnację od dnia 16.12.2014 do dnia 29.12.2014 roku - 50% ceny w zależności od
wybranego wariantu.
- zgłaszając rezygnację po dniu 29.12.2014 roku - 100% ceny w zależności od wybranego
wariantu.
Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia,
w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 PAŻDZIERNIKA 2014 ROKU.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.)
Warunkiem gwarancji miejsca jest nadesłanie wypełnionego załączonego formularza oraz
potwierdzenia wpłaty I raty.
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 internetowa www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@rejent.com.pl

z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

