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Warszawa, dnia 24.03.2016r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
zapraszam na organizowany przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Autorskiego Biura Podróży
Krzysztof Matys Travel w Białymstoku samolotowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich
rodzin i przyjaciół do:

MOŁDAWII
Termin wyjazdu: 13-19 sierpnia 2016 roku (7 dni).
Trasa obejmuje m.in.: WARSZAWA - KISZYNIÓW – ORHEIUL VECHI – CRICOVA -

KOMRAT (Gagauzja) – BESALMA - KAPRIANA – MILESTII MICI - TIPOWA – SOROKI
- BENDERY – TYRASPOL (Naddniestrze) – PURCARI -– WARSZAWA.
Główne atrakcje to zwiedzanie największych na świecie piwnic winnych, zabytki, krajobrazy,
wyśmienita kuchnia i wino… Blisko i egzotycznie. Kameralna grupa, wysoki standard
świadczeń oraz pilot/przewodnik dobrze znający kraj. Dodatkowym atutem jest wizyta
w Naddniestrzu.
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 4785,00 PLN brutto.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym 5685,00 PLN brutto.
UWAGA!!!
Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany liczebności
grupy.

Płatność: Opłatę można uiścić w III ratach:
I rata bezzwrotna w dniu zapisu najpóźniej do 08.04.2016r. w kwocie: 450,00 PLN od osoby.
II rata 30% do dnia 27.05.2016r. w kwocie:
1440,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
1710,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym
III rata do dnia 08.07.2016r. w kwocie:
2895,00 PLN/ od osoby przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym
3525,00 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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
a) Transport komfortowym autokarem na całej trasie zwiedzania,
b) Zakwaterowanie w hotelu 4* (pokoje 2- osobowe z łazienkami) w centrum Kiszyniowa,
c) Wyżywienie: (3) śniadania i obiady (5) lub kolacje (2) zgodnie z programem
d) Bilety wstępów (zabytki i piwnice winne z degustacjami wina),
e) Opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika,
f) Ubezpieczenie turystyczne.
CENA NIE ZAWIERA:
a) Napojów do kolacji,
b) Wydatków natury osobistej,
c) Zwyczajowych napiwków,
d) Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (opcjonalne / płatne dodatkowo 3% ceny wycieczki
w zależności od wybranej opcji),
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 8 KWIETNIA 2016 ROKU.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.)
Koszty rezygnacji:
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty w wysokości:
a) 450 zł w razie rezygnacji złożonej do dnia 30.05.2016.
b) w razie rezygnacji złożonej po 1 czerwca 2016 r koszty rezygnacji będą wyliczane
indywidualnie.

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

