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Szanowni Państwo,
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Warszawa, dnia 24.01.2018 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:

„ETIOPIA Królestwo Saba oraz Plemiona Południa”
TERMIN WYJAZDU: 20 października – 3 listopada 2018 roku.
Zapraszamy na niezwykłą przygodę do jednego z najciekawszych miejsc na Ziemi! Etiopia to jedyny kraj
w Afryce, obok Egiptu, szczycący się tak bogatą historią. Tutaj znajdziemy zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz
faunę i florę obfitującą w okazy nie występujące nigdzie indziej. Przez Etiopię przebiega tzw. Wielki Rów Afrykański, czyli
granica płyt tektonicznych. Miłośnikom przyrody zapadną w pamięć niesamowite wodospady, rejsy po jeziorach, parki
narodowe i łańcuchy górskie. Poznamy kulturę i zwyczaje egzotycznych plemion zamieszkujących najbardziej
niedostępne regiony w Afryce. Etiopia to niezwykła, różnorodna i kultywowana od wieków kultura, dla wielu pozostaje
synonimem wojny i głodu, stylu życia zapomnianego przez Europejczyków – co ma swoje dobre strony. Będziemy mogli
przeżyć autentyczną przygodę i dokonać niezwykłych odkryć, zobaczyć charakterystyczne dla kraju wzniesione z kamieni
monolityczne kościoły, monumentalne zamki i stojące w odosobnieniu starożytne klasztory.
Tylko z nami będą Państwo mieli niepowtarzalną okazję do wizyty w Ambasadzie Rzeczypospolitej
Polskiej w Addis Abeba.
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:
11 900,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
13 400,00 PLN - Przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym
UWAGA! Oferta jest skalkulowana dla grupy 16 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 09.02.2018r.
+ ewentualne 270 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych,
+ ewentualne 120 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych,
+ ewentualne 360 PLN - składka dodatkowego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z przyczyn losowych
z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych.
II rata – 4000 PLN płatna nie później niż 15.06.2018r.
III rata – płatna nie później niż 14.09.2018r. w wysokości:
5 600 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 2 osobowym,
7 100 PLN przy zakwaterowaniu w pokoju 1 osobowym,
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 wewnętrzne,
- zakwaterowanie w hotelach i lodge 3* wg programu,
- transport w trakcie trwania wycieczki autokarem górskim / dwoma autokarami górskimi powyżej 20 osób (część
północna),
- transport 5-cio osobowymi samochodami terenowymi (część południowa),
- wyżywienie wg programu (śniadania + lunche/obiadokolacje),
- opiekę polskiego pilota
- usługi przewodnika lokalnego,
- 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 Etiopii (ok. 50 USD/os),
- kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
- napojów do obiadów/obiadokolacji,
- opcjonalnego ubezpieczenia Następstw Chorób Przewlekłych (270 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych (120 PLN/os),
- opcjonalnego ubezpieczenia KR z przyczyn losowych z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych (360
PLN/os),
- zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (90 USD/os),
- wydatków natury osobistej,
- innych wydatków nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”.
Termin zgłoszeń upływa 9 lutego 2018 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

UWAGI:
* Wiza Etiopska wbijana jest do paszportu na lotnisku w Addis Abeba (koszt ok. 50 USD) – paszport MUSI BYĆ WAŻNY
CO NAJMNIEJ 6 MIESIECY od daty powrotu!
* Szczepienia Zaleca się posiadanie międzynarodowej książeczki szczepień z ważnym szczepieniem przeciw żółtej
febrze, a także przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi, durowi brzusznemu i zapaleniu opon mózgowych.
* 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

