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Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Warszawa, dnia 20.12.2017 roku

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 9 dniowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół:

„UZBEKISTAN – JEDWABNY SZLAK”
TERMIN WYJAZDU: 28 kwietnia – 6 maja 2018 roku.
Zapraszamy Państwa do jednego z najciekawszych zakątków Jedwabnego Szlaku. Wizytówką Uzbekistanu są
nie tylko Samarkanda i Buchara, ale także rzucająca na kolana Chiwa. Tutaj cofniemy się do czasów
przemierzanych przez liczne karawany, poznamy tradycyjny proces produkcji jedwabiu i wyrobów
ceramicznych, jak również odwiedzimy tradycyjne tkalnie dywanów. Uzbekistan to przede wszystkim
zaskakująca na każdym kroku i pełna kontrastów starożytna cywilizacja, świat błękitnych meczetów
i tradycyjnych medres! W programie m.in.: zwiedzanie najciekawszych zakątków Taszkientu, Chiwy, Buchary,
Samarkandy, przejazd przez pustynię pomiędzy Kara-Khum (czarne piaski) a Kizyl-Kum (różowe piaski),
fabryka ceramiki w Gijdavon, lokalny lunch miejscowej rodziny i wiele innych atrakcji.
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:
5 550,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.
6 150,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym.

UWAGA! Oferta jest skalkulowana dla grupy 30 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 – 1 250,00 PLN płatna nie później niż 12.01.2018r.

+ ewentualnie 60,00 PLN składka na dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych,
+ ewentualnie 162,00 PLN składka na dodatkowe ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych.

II rata – płatna nie później niż 24.03.2018r. w wysokości:
4 300,00 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym,
4 900,00 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym,
+ opłata za wizę do Uzbekistanu wraz z pośrednictwem 150 PLN/os,
OPŁATĘ ZA WYJAZD 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:
- bilety lotnicze z/do Warszawy (samoloty rejsowe),
- bilet lotniczy na przelot wewnętrzny,
- transport w trakcie trwania wycieczki (minibus/autokar),
- wyżywienie wg programu (śniadania + obiadokolacje),
- opiekę polskiego pilota

- usługi przewodników lokalnych
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 PLN/os),
- komplet ubezpieczeń (KL, NNW, bagażu),
- podatek VAT,
- zakwaterowanie w pokojach 2os (1os na życzenie za dopłatą) standard w hotelach:
Tashkent – Shodlik 4* lub podobny (2 noce, wczesny check-in)
Khiva – Old Khiva 3* lub podobny (2 noce)
Bukhara – Siyavush 3* lub podobny (2 noce)
Samarkand – Registan 3* lub podobny (2 noce)
* Hotele mogą ulec zmianie na inne, aczkolwiek bez zmiany standardu na niższy i w porównywalnej
lokalizacji
POZA CENĄ:
- kosztu wizy do Uzbekistanu wraz z pośrednictwem (150 PLN/os),
- kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
- napojów do obiadokolacji,
- opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z przyczyn losowych (60 zł),
- opcjonalnego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych (162 PLN/os),
- zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (35 USD/os) płatnych na
miejscu pilotowi grupy,
- wydatków natury osobistej,
- innych wydatków nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”.

Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2018 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
UWAGA:

Na 5 tygodni przed terminem wyjazdu należy przesłać do biura SNRP skan lub kserokopię pierwszej strony paszportu
(strona ze zdjęciem)!
Na 4 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do biura SNRP:
- paszport,
- dwa kolorowe, aktualne paszportowe zdjęcia (twarz skierowana na wprost, uszy widoczne etc.),
- wypełniony ręcznie, czytelnie, drukowanymi literami wniosek wizowy (w dwóch egzemplarzach),
- zaświadczenie z miejsca pracy o wykonywanym zawodzie (w razie możliwości w języku angielskim), zaświadczenie z miejsca nauki
bądź kserokopia legitymacji emeryta/rencisty.
W Uzbekistanie akceptowane są jedynie banknoty dolarowe wyprodukowane po 2000 roku!!! Uzbekistan leży w strefie
czasowej GMT +4 (+ 3 godz. do czasu polskiego). Napięcie elektryczne 220-240V / 50Hz (takie jak w Polsce). Przeloty obsługują linie
lotnicze AEROFLOT – dopuszczalne limity bagażu: bagaż podręczny (1 szt. do 8 kg) oraz bagaż rejestrowany (1 szt. do 23 kg).

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 28.03.2018 r.
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

