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Warszawa, dnia 30.05.2017 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie
informuję, że Stowarzyszenie za pośrednictwem Biura Podróży SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, organizuje 14 dniowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół:

„BRAZYLIA – AMAZONIA”
TERMIN WYJAZDU: 4 - 17 LISTOPADA 2017 roku.
Zapraszamy na egzotyczną przygodę do serca Ameryki Południowej gdzie na własne oczy
zobaczysz, jak wygląda las tropikalny czy słynny na cały Świat pomnik Jezusa - górujący nad Rio de
Janeiro. Dzika przyroda Amazonii, niesamowite wodospady oraz rozpalająca zmysły samba… Brazylia
czeka właśnie na Ciebie!
W programie m.in.: Wodospady Igazú po stronie brazylijskiej jak i argentyńskiej – Manaus - Puszcza
Amazońska, dla chętnych możliwość łowienia piranii – Rio de Janeiro m.in.: wjazd kolejką na Głowę Cukru –
Pão de Açúcar, czerwona plaża, spacer wzdłuż promenady przy Copacabanie, wjazd na wzgórze Corcovado
ze sławną statuą Chrystusa Zbawiciela - stadion Maracana - Zielone Wybrzeże (Costa Verde) - wypoczynek
w nadmorskim kurorcie Angra dos Reis i kąpiel w oceanie - Parta.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu oraz dostępne są na
stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.rejent.com.pl
KOSZT WYJAZDU BRUTTO OD OSOBY:
12 240,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.
14 040,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.
UWAGA! Oferta jest skalkulowana dla grupy 20 osobowej. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany liczebności grupy. Na
życzenie Biuro Sigma Travel Sp. z o.o. może wystawić fakturę VAT Marża.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
I rata – 2 500 PLN płatna nie później niż 19.06.2017r.
+ ewentualnie 120 PLN składka na dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych,
II rata – 4 700 PLN płatna nie później niż 08.09.2017r.:
III rata – płatna nie później niż 03.10.2017r. w wysokości:
5 040 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym,
6 840 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym,
+ ewentualnie 700 PLN opłata za dodatkowe posiłki (8 kolacji).
OPŁATĘ ZA WYJAZD NALEŻY WNIEŚĆ PRZELEWEM NA NR RACHUNKU:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. L. Rydygiera 17 lok U01; 01-793 Warszawa
Alior Bank S.A. nr rachunku: 25 2490 0005 0000 4530 5160 1110
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- wszystkie przeloty wg programu,
- wszystkie opłaty i podatki lotniskowe,
- przejazdy wygodnymi i klimatyzowanymi busami lub autokarami,
- wstępy do zwiedzanych obiektów wg programu,
- zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach 2os (1os na życzenie za dopłatą) standard w hotelach:

•
Sao Paulo –MONREALE HOTEL GUARULHOS SÃO PAULO***,
•
Foz do Iguaz –HOTEL LANVILLE ATHENEE***,
•
Manaus – GOINN***,
•
Rio de Janeiro –w centrum Copacabana – ASTORIA PALACE****,
•
klimatyczna pousada w Angra dos Reis 2ha przy morzu z własną plażą i centrum nurkowym,
•
3 dni i 2 noce w sprawdzonej EcoLodge w Amazonii z pełnym wyżywieniem i wycieczkami,
- śniadania w hotelach,
- kolacje lub obiady wymienione w programie (łącznie 5 posiłków),
- ubezpieczenie TU EUROPA (KL, NNW i bagaż),
- polski pilot na całej trasie od wylotu z Warszawy,
- lokalni przewodnicy,
- opłata TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny),
POZA CENĄ:
- pozostałe posiłki, niewymienione w programie - dla zainteresowanych istnieje możliwość wykupienia
dodatkowych posiłków (8 kolacji) za dopłatą 700 PLN/os, płatną wraz z ostatnią ratą za wyjazd),
- niektóre napoje do kolacji i obiadów,
- obowiązkowe, zwyczajowe napiwki (bagażowi, kierowcy, kelnerzy, przewodnicy) – łącznie ok. 60 USD/os,
- dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych (dla zainteresowanych) – 120 PLN/os

Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca 2017 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
WARUNKI REZYGNACJI:

Uczestnik wyjazdu ma prawo do rezygnacji wyjazdu, ponosząc koszty w wysokości:

a) 20% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika do dnia 03.10.2017,
b) 50% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika do 15 dni przed planowaną datą
rozpoczęcia imprezy,
c) 80% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 14 a 7 dniem przed planowaną
datą rozpoczęcia imprezy,
d) 95% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez pojedynczego uczestnika na 6 lub mniej dni przed
planowaną datą rozpoczęcia imprezy.
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. L. 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, adres e-mail: snrp@rejent.com.pl
lub na stronie internetowej pod adresem www.rejent.com.pl

z poważaniem
Barbara Bąbka
Sekretarz Zarządu Głównego

