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Warszawa, dnia 19.01.2018r.
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Autorskie
Biuro Podróży Krzysztof Matys Travel w Białymstoku zaprasza notariuszy, wraz z
rodzinami oraz przyjaciółmi na niezapomnianą przygodę podczas pobytu integracyjnego
w:

BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
„BIEBRZA W PIGUŁCE”
(dojazd własny)
Termin wyjazdu: 20-22 kwietnia 2018 roku.
Biebrzański Park Narodowy obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych jest
największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Najcenniejsze walory Parku to
szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym
zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką
i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie,
zagrożone i ginące w kraju, i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne
dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska,
które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien
i torfowisk. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie
Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański
Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodnobłotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego. Obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk.

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 brutto:
Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
960,00 PLN.
Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym
1 020,00 PLN.
Zniżka dla dziecka do 12 r.ż. (przy 2 osobach dorosłych w pokoju) 100 PLN.
UWAGA!!! Oferta jest skalkulowana dla grupy min. 16 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku
zmiany liczebności grupy. Uczestnikom wyjazdu zostaną wystawione Faktury VAT Marża.
Warunki płatności:

WARUNKI PŁATNOŚCI:

I rata – 300 PLN płatna w dniu zapisu, nie później niż 09.02.2018r. (kwota bezzwrotna w przypadku rezygnacji)
+ ewentualne 30 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych,

II rata – najpóźniej do dnia 15 marca 2018 roku
660 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym,
720 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym).

OPŁATY ZWIAZANE Z WYJAZDEM NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. L. Rydygiera 17 lok U01; 01-793 Warszawa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 14 1600 1462 1836 0559 3000 0001
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

przejazd komfortowym autokarem na całej trasie zwiedzania;
2 noclegi w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Bartlowizna w Goniądzu;
wyżywienie: 2 śniadania, 2 kolacje (w tym powitalna kolacja grillowa);
opiekę pilota;
usługę przewodnicką w Biebrzańskim Parku Narodowym i w Tykocinie;
bilety wstępu;
rejs tramwajem wodnym w Tykocinie;
ubezpieczenie turystyczne NNW.

CENA NIE ZAWIERA:
a)
b)
c)
d)

Napoi do posiłków.
Wydatków natury osobistej.
Zwyczajowych napiwków
Dojazdu (dojazd we własnym zakresie).

Termin zgłoszeń upływa 9 lutego 2018 roku.
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)
Koszty rezygnacji:
Zaliczka w kwocie 300 PLN jest bezzwrotna.
Uczestnicy ma prawo do rezygnacji wyjazdu ponosząc koszty faktycznie już poniesione przez Biuro
organizujące wyjazd. Wysokość kosztów rezygnacji będzie wyliczana indywidualnie na dzień
złożenia rezygnacji.
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 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 internetowa: www.rejent.com.pl , adres e-mail: snrp@rejent.com.pl

