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Warszawa, dnia 19.09.2014r.
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:

IRLANDII
Szmaragdowa wyspa, bajeczna kraina zielonej trójlistnej koniczyny, gdzie leprikony
najbardziej znane irlandzkie skrzaty, skrywają garnki ze złotem na końcu tęczy, a mrok skrywa
legendarnego olbrzyma Cuchlainna z powieści Williama Butlera Yeatsa.
Termin wyjazdu: 30 maja – 6 czerwca 2015 roku.
W programie m.in. zwiedzanie Dublina – dla chętnych lunch w 4* Hotelu THE CLARENCE,
którego właścicielem jest Bono z U2, pinta piwa Guiness w Guiness Storehous, Dolina
Glendalough, Góry Wiclow; Dolina Avoca, Waterford, Kilkenny, wizyta fabryce kryształów oraz
w destylarni irlandzkiej whiskey w Old Midleton, zwiedzanie Cork – europejskiej stolicy kultury roku
2005, Ballyvourney, włoskie ogrody na Wyspie Garnish, pierścień Kerry, wizyta na farmie owiec,
półwysep Dingle – zwiedzanie Dingle Brewing Company, Moherowe Klify, Shannon. Przejazdy
malowniczymi trasami i widoki zapierające dech w piersiach.

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 4590 PLN brutto.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym 5890,00 PLN brutto.
UWAGA!!!
Dodatkowo na początku wycieczki należy przekazać opiekunowi grupy kwotę 158 EUR/os,
stanowiącą dewizową część ceny imprezy.
Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej, na podstawie Tabeli Citibanku Handlowego
z dnia 12.09.2014 1 EUR = 4,3435 PLN. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany liczebności grupy

oraz w przypadku wzrostu kursu walut o 5% (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 31.10.2014r. w kwocie: 920,00 PLN od osoby.
II rata do dnia 20.04.2015r. w kwocie:
3670 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
4970 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 samolotem rejsowym na trasie WAW-DUBLIN-WAW,
- transport busem/autokarem w trakcie trwania wycieczki,
- zakwaterowanie w hotelach odpowiadającym standardowi 3*,
- wyżywienie wg programu tj. śniadania,
- opiekę polskiego pilota,
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
- 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,
- kwoty dewizowej (podana w uwagach / płatna gotówką na miejscu),
- zwyczajowych napiwków,
- wydatków natury osobistej,
- innych kosztów nie wymienionych w punkcie cena zawiera,
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.)
Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty rezygnacji w wysokości:
a) 920 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:
Obywateli państw członków Unii Europejskiej, w tym Polski, wizy nie obowiązują. Granicę
przekracza się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
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 www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

