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Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Warszawa, dnia 05.01.2018 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 15 dniowy wyjazd integracyjny dla notariuszy, ich rodzin i przyjaciół:

„KAMBODŻA LAOS WIETNAM - Magiczne Indochiny”
TERMIN WYJAZDU: 4 – 18 listopada 2018 roku.
Indochiny to dawna nazwa regionu w południowo-wschodniej Azji, który pochodzi z okresu, gdy był kolonią
Francji pod pełną nazwą francuskich Indochin. Nazwa stosowana również dla określenia wschodniej części
Półwyspu Indochińskiego (Azja Południowo-Wschodnia), obejmującej współcześnie państwa Laos, Kambodża
i Wietnam. Nazwa ta została nadana przez Europejczyków, którzy zwrócili uwagę na wpływ kultury chińskiej i
hinduskiej na kulturę rodzimą tego obszaru. Jeszcze do niedawna kraje „Dalekiego Wschodu” były dla nas
najbardziej egzotycznymi i najbardziej tajemniczymi miejscami na Ziemi. Kojarzyły nam się z dziwacznymi
dachami świątyń, tłumem kolorowo ubranych, niewysokich ludzi, zapachem cynamonu, gałki muszkatołowej,
pieprzu i nieznanych przypraw. W naszej świadomości kraje te istniały jako miejsca, gdzie mocarstwa
rozgrywały swoje wojny. Stopniowo, gdy na naszym rynku zaczęły pojawiać się komputery, elektronika i tania
odzież wyprodukowana daleko na wschodzie, zaczęliśmy postrzegać ten region również w kategoriach
ekonomicznych. Pracowitość, energia i przedsiębiorczość zaowocowała wielkim boomem gospodarczym,
którego zazdrościła „stara” Europa.
W programie między innymi zwiedzanie: Hanoi, Hoa Lu, Tam Coc, Zatoka Ha Long, Luang Prabang,
Vang Vieng, Vientiane, Phnom Penh, Siem Reap, Sajgon, Tunele Cu Chi, rejsy po rzekach Mekong
i Nam Song, tajemnicze jaskinie Pak Ou; wizyta w najsłynniejszych i najstarszych świątyniach,
panoramiczne trasy, piękne zachody słońca 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:
9 800,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.
11 300,00 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 – 2300 PLN płatna nie później niż 19.01.2018r.

+ ewentualne 252 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych,
+ ewentualne 100 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych,
+ ewentualne 340 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych
z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych (340 PLN/os),

II rata – 4000 PLN płatna nie później niż 15.06.2018r.
III rata – płatna nie później niż 03.10.2018r. w wysokości:
3 500 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym,
5 000 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym,
+ 340 PLN/os koszt wizy do Wietnamu wraz z pośrednictwem,

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:

- bilety lotnicze z/do Warszawy (samoloty rejsowe),
- bilety lotnicze na przeloty wewnętrzny,
- zakwaterowanie w hotelach wg programu,
- jeden nocleg na pokładzie lokalnej łodzi (Zatoka Ha Long),
- transport w trakcie trwania wycieczki (autokar),
- wyżywienie wg programu (śniadania + lunche/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.

POZA CENĄ:
- kosztu wizy do Wietnamu wraz z pośrednictwem (340 PLN/os),
- kosztu wiz do Laosu i Kambodży (łącznie ok. 60 USD),
- opłat lotniskowych przy przelotach wewnętrznych (łącznie ok. 60 USD),
- kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
- napojów do obiadokolacji,
- opcjonalnego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych (252 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych (100 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych (340 PLN/os),
- zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (60 USD/os),
- wydatków natury osobistej,
- innych wydatków nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”.

Termin zgłoszeń upływa 19 stycznia 2018 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
UWAGA:
Do wizy wietnamskiej na 3 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do biura:
- ważny paszport (konieczne min. 3 wolne strony na wizy!!!)
- wypełniony wniosek wizowy
- 1 zdjęcie
Do wiz, do Laosu i Kambodży potrzebne będą dodatkowe 2 zdjęcia.
Przed wyjazdem nie są wymagane żadne szczepienia ochronne, zaleca się profilaktycznie zakup
środków anty-malarycznych przed wyjazdem z Polski lub środków odstraszających komary.
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 19.09.2018r.
b) 50% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 80% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 14 a 7 dniem przed datą
rozpoczęcia imprezy,
d) 95% ceny wyjazdu w razie rezygnacji złożonej przez pojedynczego uczestnika na 6 lub mniej dni przed 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

