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Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie za pośrednictwem Biura Podróży PRESTIGE
TOURS EGZOTYKA.TV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, organizuje 10 dniowy
samolotowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół do:

„HONGKONG MAKAU CHINY TAJWAN”
TERMIN WYJAZDU: 4 – 13 listopada 2016 roku.
TRASA WYCIECZKI OBEJMUJE M.IN.:
Warszawa - Hongkong – wyspa Hong Kong – zatoka Aberdeen – wyspa Lantau – wioska
Ngong Ping – Kowloon – Makau – Zhuhai – wioska Chinan – Kanton – Tajpej – Tajwan –
półwysep Yeliu – Jiufen – Shifen – Warszawa.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu oraz
dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
UWAGA!!! Osoby zgłaszające się na wyjazd muszą posiadać paszport ważny minimum
dziewięć miesięcy od daty powrotu, z przynajmniej 2 zupełnie wolnymi stronami
oznaczonymi, jako strony na wizy.
KOSZT WYJAZDU BRUTTO OD OSOBY:
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym:
8 980 PLN + 350 USD pakiet dewizowy do dopłaty w Hongkongu.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym:
10 320,00 PLN + 350 USD pakiet dewizowy do dopłaty w Hongkongu.
UWAGA! Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku
zmiany liczebności grupy.
Na życzenie Biuro PRESTIGE TOURS EGZOTYKA.TV Sp. z o.o. może wystawić fakturę VAT
Marża.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
I rata – 2000 PLN płatne nie później niż 25.05.2016.
II rata – 3700 PLN płatne do 10.08.2016.
III rata – 3280 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym.
4620 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym płatne do 28.09.2016.
IV rata – 350 USD płatne na miejscu w Hongkongu.
OPŁATĘ ZA WYJAZD NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. L. Rydygiera 17 lok U01; 01-793 Warszawa
Bank BPH S.A. nr rachunku: 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- wszystkie przeloty wg programu wraz z opłatami i podatkami lotniskowymi,
- przejazdy wygodnymi i klimatyzowanymi busami,
- przejazdy komunikacją miejską w Hongkongu i Makau,
- transfery wg programu,
- wycieczki wg programu,
- wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu,
- noclegi w dobrze zlokalizowanych i wygodnych hotelach 3* lub 4*,
- śniadania w formie bufetu wg programu,
- kolacje i obiady wg programu (1 posiłek dziennie poza śniadaniem),
- ubezpieczenie TU AXA (KL, NNW i bagaż),
- polski pilot na całej trasie od wylotu z Warszawy,
- lokalni przewodnicy w wybranych miejscach,
- koszt wizy chińskiej i pośrednictwa wizowego,
CENIA NIE ZAWIERA:
- dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (wg warunków TU AXA) – 2,8% ceny,
- pozostałych posiłków, niewymienionych w programie,
- zimnych napoi do kolacji i obiadów,
- obowiązkowych, zwyczajowych napiwków (bagażowi, kierowcy, kelnerzy, przewodnicy –
łącznie ok. 40 USD/os),
Termin zgłoszeń upływa 25 maja 2016 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
WARUNKI REZYGNACJI:
Uczestnik wyjazdu ma prawo do rezygnacji wyjazdu, ponosząc koszty w wysokości:
a) przy zgłoszeniu rezygnacji do 30.06.2016r. zostanie pobrana opłata w wysokości 950
PLN.
b) przy zgłoszeniu rezygnacji od 01.07 do 11.08.2016r. zostanie pobrana opłata
w wysokości 2 100 PLN.
c) przy zgłoszeniu rezygnacji od 12.08 do 29.09.2016r. zostanie pobrana opłata
w wysokości 3 900 PLN.
d) przy zgłoszeniu rezygnacji od 30.09 do 15.10.2016r. zostanie pobrana opłata
w wysokości 7 300 PLN.
e) przy zgłoszeniu rezygnacji po 16.10.2016r. zostanie pobrana opłata w wysokości 8 980
PLN.
UWAGA!. Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została
rezygnacja oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy. Rezygnację z wyjazdu
należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail: snrp@rejent.com.pl lub faxem na
numer 22 827 01 94/ 22 827 13 45.
Zapisy i szczegółowe informacje programowe dotyczące wyjazdu w Biurze Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. Okopowa 56 lok. 230; 01-042 Warszawa Tel./Fax 22 827 13 45, 22 827 01 94
pon. - pt. w godz. 09.00-15.00, adres e-mail: snrp@wp.pl
lub na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl
z poważaniem
Anna Dańko-Roesler
Prezes Zarządu Głównego

