CO NOWEGO W WARSZAWIE
(Północ)
Termin: 09-03-2019 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Marta Chodorska, Tomasz Chodorski
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich
Program:
godz. 8.45 Podstawienie autokaru na Placu Bankowym w Warszawie
goddz. 9.00 wyjazd

Druga odsłona wycieczki po najnowszych realizacjach powstałych w Warszawie w roku 2016.
Podczas wyjazdu będziemy oglądać zarówno inwestycje publiczne, jak i komercyjne. Zobaczymy
najciekawsze realizacje użytkowe jak również najnowsze obiekty sztuki (w tym m.in. pomniki,
murale, rzeźby itp.).
Szczegółowy program wycieczki, tradycyjnie od bllisko 20 lat, jest dla naszych uczestników
niespodzianką, którą poznają dopiero podczas wycieczki. Zwiedzanie najnowszej Warszawy jest
trochę wyprawą w nieznane.
Podczas wycieczki zwiedzać bedziemy dzielnice północne: od Śródmieścia, przez Żoliborz po PragęPółnoc i Targówek. Kto wie,, gdzie dojedziemy może odwiedzimy Białołekę, Bielany, a może
Bemowo... O tym przekonacie sie na wycieczce.
ok. godz. 15.00 planowane zakończenie wycieczki (plac Bankowy w Warszawie)

Cena zawiera: transport autokarem klasy** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami
drogowymi i parkingowymi, bilety wstępu, obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki i
w zwiedzanych obiektach, ubezpieczenie NNW.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
www.horn.warszawa.pl :: CO NOWEGO W WARSZAWIE (Północ) , Strona: 1 z 2

Wszystkim naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek
ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć ubezpieczonego lub osoby
bliskiej lub współuczestnika podróży.
Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami
rezygnacji w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne).
Osobom starszym lub leczącym się zalecamy rozsszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe,
gdyż tylko w takim przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów.
Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.
Naszym klinetom mozemy zaproponować zawarcie umowy takiego ubezpieczenia przy zapisie na
wycieczke i przy okazaji umowy organziacji wycieczki. Koszt ubzpieczenia KR (koszty rezygnacji)
wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 8,5 % ceny imprezy.
_

Koszt Uczestnictwa:
66.00 zł zwykły / normalna ;

60.00 zł dla seniora / stały klientów ;

60.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 10 zł (cztery pierwsze miejsca w autokarze) * miejsce
duplex + 30 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba miejsc ograniczona).
Miejsca w autokarze są numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu
wycieczki. Rozkład miejsc a autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać
dokonana w ciągu 3 dni od momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 15 dni przed
rozpoczęciem wycieczki.
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