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Warszawa, dnia 10.03.2016r.

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 autokarowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół
do:

BAWARII
Termin wyjazdu: 21-29 maja 2016 roku (9 dni).
Trasa obejmuje m.in. Czeskie Budziejowice - Las Bawarski – Passawa – Burghausen –

Laufen – Slazburg – Berchtesgaden – Mittenwald – Etta- Neuschwanstein – Linderhof Monachium - Regensburg - Pilzno.
Zapraszamy na niezapomnianą wyprawę po największym i najbogatszym kraju związkowym
w Niemczech - zwanym również Wolnym Krajem Bawarskim. Sama nazwa, podkreśla już, wyjątkowość
i odrębność tego zakątka. Bawaria kojarzona jest zwykle z Monachium i zamkami Ludwika II – niezasłużenie
gdyż to niesamowicie zróżnicowany kraj, który dostarczy wielu atrakcji. Jest to jedno z pięciu najstarszych
księstw, które dały początek zjednoczonym Niemcom, więc odnajdziemy tu wiele wspaniałych zabytków
architektury od średniowiecza po XX w. - historyczne miasta, te duże i te małe, miejsca gdzie czas się
zatrzymał przed kilkoma wiekami, przyrodę w dzikim stanie oraz fantastyczne krajobrazy. Brak morza
zrekompensuje Dunaj i wielkie jeziora przedalpejskie. Chcemy pokazać Państwu Bawarię w trochę innej
optyce. Ograniczymy się do terenów historycznego księstwa Bawarii, a więc do rejonów Górnej i Dolnej
Bawarii oraz Górnego Palatynatu. Oprócz kosmopolitycznego Monachium zobaczymy urokliwe małe
miejscowości i wioski, majestatyczne Alpy, Las Bawarski, przełom Dunaju, przejedziemy słynną Drogę
Alpejską, odwiedzimy słynne sanktuarium, popłyniemy statkiem po najwyżej położonym górskim jeziorze,
obejrzymy klasztor Benedyktynek, zjedziemy do starej kopalni soli. Posmakujemy, także miejscowej kuchni
i napijemy się dobrego Hellesa lub Weizena!

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 3250,00 PLN brutto.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym 4150,00 PLN brutto.
UWAGA!!!
Dodatkowo na początku wycieczki należy przekazać opiekunowi grupy kwotę 160 EUR/os,
stanowiącą dewizową część ceny imprezy.
Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej, na podstawie Tabeli Citibanku Handlowego z dnia
10.03.2016 wg tabeli Citi Handlowego / EUR = 4,4178 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 31.03.2016r. w kwocie: 800,00 PLN od osoby.
II rata do dnia 20.04.2015r. w kwocie:
2450 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
3350 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
CENA ZAWIERA:

a) Transport autokarowy w trakcie trwania wycieczki,
b) Wyżywienie wg programu (śniadania oraz kolacje),
c) Zakwaterowanie w 3* hotelach wg programu,
d) Opiekę polskojęzycznego pilota podczas trwania całego wyjazdu,
e) Ubezpieczenie KL (do 25000 EUR),
f) Ubezpieczenie NW (do 3000 EUR / 1500 EUR w przypadku śmierci),
g) Ubezpieczenie bagażu (do 200 EUR),
h) Koszt biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, zgodnie z programem ramowym,
zawarty w kwocie dewizowej.
CENA NIE ZAWIERA:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kosztów ewentualnych imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
Napojów do kolacji,
Wydatków natury osobistej,
Zwyczajowych napiwków,
Ubezpieczenia chorób przewlekłych (opcjonalne / płatne dodatkowo 162 PLN/dzień),
Innych kosztów nie wymienionych w pkt. „Cena zawiera”.
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 MARCA 2016 ROKU.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.)

Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty w wysokości:
a) 20% ceny w razie rezygnacji złożonej do dnia 20.04.2016,
b) 50% ceny w razie rezygnacji złożonej do 14 dnia przed planowanym wyjazdem,
c) 80% ceny w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 14 a 7 dniem przed planowanym wyjazdem,
d) 95% ceny w razie rezygnacji złożonej na 6 lub mniej dni przed planowanym wyjazdem.
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

