PROGRAM RAMOWY WYJAZDU INTEGRACYJNEGO
ISLANDIA - Magia Gejzerów
Termin: 29 maja – 4 czerwca 2021 (7 dni)
1 dzień

WARSZAWA ok. 150 km

REYKJAVIK

(kolacja)
04:00 Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Terminal A, (strefa E) hala odlotów
przy windzie.
06:05 – 07:25
Przelot samolotem rejsowym do Kopenhagi (SK).
08:00 – 09:15
Przelot samolotem rejsowym na Islandię (SK).
Wycieczka “Złota Pętla” – przejazd do południowo-wschodniej części wyspy. W programie wodospad Gullfoss,
gorące źródła Geysir, Park Narodowy Thingvellir (UNESCO). Zakwaterowanie w hotelu.

2 dzień

SEJLALANDSFOSS ok. 250 km

VIK

JOKULSARLON

(śniadanie/kolacja)
Śniadanie. Przejazd dalej na wschód wyspy. Przystanek przy niesamowitym wodospadzie Seljalandsfoss – woda
spada wąskim strumieniem z wysokości 50 metrów. Wodospad można obejrzeć z każdej strony – nawet przejść
za nim! Wizyta w centrum turystycznym u stop wulkanu Eyjafjallajokull. Dalej wzdłuż plaży czarnej lawy i klifów
w pobliżu wioski Vik. Rejs statkiem wśród gór lodowych lodowca Jokulsarlon. Zakwaterowanie w hotelu.

3 dzień

VATNAJOKILL ok. 280 km

AUSTFIRDIR

(śniadanie/kolacja)
Śniadanie. Wycieczka na wschodnie fjordy Islandii. W programie przejazd oszałamiającym wybrzeżem
Vatnajokull (największy lodowiec Europy) w kierunku małej rybackiej osady Hofn. Przejazd do Austfirdir, przejazd
przez fjord i wioskę Stodvarfjordur. Przyjazd do Faskrudsfjordur. Zakwaterowanie w hotelu.

4 dzień

MODRUDALSORAEFLI ok. 210 km

DETTIFOSS

(śniadanie/kolacja)
Śniadanie. Przejazd na północ poprzez Modrudalsoraefi (oraefi – znaczy pustynia) i wizyta pod spektakularnym
wodospadem Dettifos – najsilniejszy wodospad w Europie spadający z 44 metrów do niesamowitego kanionu
Rzeki Lodowcowej z prędkością 195 m3/s. Przejazd obok Myvatn (jezioro) i zakończenie wycieczki w wiosce
Laugar. Zakwaterowanie w hotelu.

5 dzień

MYVATN ok. 100 km

(śniadanie/kolacja)
Śniadanie. Cały dzień przeznaczony na wizytę w okolicach Myvatn – wąskie jezioro usytuowane w rejonie
wulkanicznym północnej Islandii niedaleko wulkanu Krafla. Jezioro odznacza się bardzo bogatą fauną ptaków
wodnych – przede wszystkim kaczek. Otoczone jest wieloma niesamowitymi formami wulkanicznymi.
Zakwaterowanie w hotelu.

6 dzień

AKUREYRI ok. 270 km

BLODUOS

SKAGAFJORDUR

(śniadanie/kolacja)
Śniadanie. Przejazd w kierunku północno-zachodnim – do Akureyri (stolica północy). Przejazd do miasteczka
Blonduos gdzie znajduje się słynny kościół. Wizyta w Saudarkrokur - jedynym w Europie centrum zajmującym się
produkcją skór z ryb. Zakwaterowanie w hotelu.

7 dzień

BORGARNES ok. 290 km

Transfer autokarem na lotnisko.
10:30 – 15:35
Przelot samolotem rejsowym do Kopenhagi (SK).
16:50 – 18:10
Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (SK).

REYKJAVIK

CENA:
12 600 PLN / os – przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
15 400 PLN / os – przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym

WARUNKI PŁATNOŚCI:

I rata: 2 500,00 PLN/os do 31.01.2020r. lub w dniu zapisu.
(kwota bezzwrotna w przypadku rezygnacji z wyjazdu)
+ opcjonalnie składka na dodatkowe ubezpieczenie:
Dla osób, które dokonały zapisu do 28 lutego 2020 roku
•
Kosztów rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (120 PLN/os),
•
Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby przewlekłej
(360 PLN/os),
•
VIP – koszty leczenia do kwoty 100 000 EUR (60 PLN/os),
•
THE BEST – koszty leczenia do kwoty 300 000 EUR (126 PLN/os),
Dla osób, które dokonały zapisu po 28 lutego 2020 roku
•
Kosztów rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (375 PLN/os),
•
Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby przewlekłej
(750 PLN/os),
•
VIP – koszty leczenia do kwoty 100 000 EUR (60 PLN/os),
•
THE BEST – koszty leczenia do kwoty 300 000 EUR (126 PLN/os),
II rata: 5 000,00 PLN/os do 28.02.2021r.
III rata do 20.04.2021r.
5 100,00 PLN/os przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym
7 900,00 PLN/os przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym

CENA ZAWIERA (PLN):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
transfery autokarem w trakcie trwania wycieczki,
zakwaterowanie w hotelach (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota/przewodnika,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje),
napoje do kolacji (kawa/herbata),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu (LAVA center, rejs Glacier Lagoon),
obowiązkową składkę na turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 PLN/os)
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych, NNW do 3000
EUR, bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków (ok. 35 EUR/os),
kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
napojów do kolacji (poza tymi wymienionymi w punkcie „cena zawiera”,
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (wg daty zapisu: 120
PLN/os lub 375 PLN/os),
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku
następstwa choroby przewlekłej (wg daty zapisu: 360 PLN/os lub 750 PLN/os),
opcjonalnego ubezpieczenia VIP (60 PLN/os),
opcjonalnego ubezpieczenia THE BEST (126 PLN/os),
wydatków natury osobistej,
innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

PROPONOWANE HOTELE:
•
•
•
•
•
•

Hella Hotel in Hella – standard rooms with breakfast included
Gerði Guesthouse in Jökulsárlón area – standard rooms with breakfast included
Edda Hotel in Egilsstaðir – standard rooms with breakfast included
Sel Hotel in Lake Mývatn area – standard rooms with breakfast included
Edda Hotel in Akureyri – standard rooms with breakfast included
CenterHotel Laugavegur in Reykjavík – standard rooms with breakfast included

WARUNKI REZYGNACJI:
• 2 500,00 PLN – jest to kwota potrącenia, w razie rezygnacji złożonej do 31-tego dnia przed
planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
• 50% ceny imprezy podanej w Umowie - jest wysokość potrącenia w razie rezygnacji złożonej
między 30-tym a 15-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy, • 80% ceny
imprezy podanej w Umowie - jest wysokość potrącenia w razie rezygnacji złożonej między 14tym a 7-ym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
• 95% ceny imprezy podanej w Umowie - jest wysokość potrącenia w razie rezygnacji złożonej na
6 dni lub mniej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.
*Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia, w
którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.
UWAGI!
❖

Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub
niektóre godziny mogą ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie
imprezy (np. pkt XI.2 "Warunków Uczestnictwa SIGMA TRAVEL).

❖

Cena wyjazdu została skalkulowania dla grupy min. 20 osobowej, przy kursie EURO = 4,30 PLN. Cena
może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników, wzrostu opłat lotniczych oraz kursu walut.)

❖

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wyjazdu w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej
liczby uczestników.

❖

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

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

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

