ROZTOCZE POŁUDNIOWE
Termin: 05-09-2020 / 06-09-2020 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
.
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy

Narol
* Pałac wybudowany przez hr. Feliksa Antoniego Łosia w latach 1776 – 1781.
Cieszanów
* cerkiew św. Jerzego
* ruiny dawnej synagogi
* kościół p.w. św. Wojciecha, murowany, pochodzący z roku 1800,
Chotyub
* dawny zespół cerkiewny z drewanianą cerkwią
* bunkeir linii Mołotowa

Dachnów
* drewniana Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego
zakwaterownaie i nocleg
Horyniec
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* Uzdrowisko z parkiem zdrojowym
* kościół zdrojowy w dawnej kaplicy Ponińskich
* Pałac Ponińskich
* zespół kościoła i klasztoru franciszkanów z poczatku XVIII wieku, o charakterze obronnym z
grubymi na 2,5 m ściany oraz murem obronnym i fosą
* późnoklasycystyczny budynek teatru dworskiego, wzniesiony w latach 1843–1846 przez
Leandra Piotra Ponińskiego
Hrebenne
* drewniana cerkiew św. Mikołaja z 1600 roku, położona na wysokim wzgórzu i otoczona starymi
lipami .
Tomaszów Lubelski
* układ urbanistyczny miasta
* drewniany kościół parafilany pw. Zwiazstowania NMP z 1627 roku
* drewniany budynek dawnej czajni

Rezerwat geologiczny Piekiełko

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.

Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: ROZTOCZE 642 + nazwiska uczestników
Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
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PROMOCJA! UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI za 1 zł!
Do wycieczek zakupionych do dnia 30 grudnia 2019 roku uczestnicy otrzymują ubezieczenie
kosztów rezygnacji z imprezy w cenie 1 zł.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy do końca roku 2019 oraz podanie danych
niezbędnych do ubezpieczenia (Imiona, nazwiska, PESEL) oraz wpłata zaliczki 110 zł od osoby.
Dopłata do 100% ceny wycieczki musi nastąpić 30 dni przed wyjazdem.

Koszt Uczestnictwa:
430.00 zł zwykły / normalna ;

385.00 zł dla seniora / stały klientów ;

325.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. 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 dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 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 rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
posługę w terenie.
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