ŁÓDŹ - TRZY KOLORY: BIAŁY
Termin: 29-01-2022 (1 dzień) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Anna Maksymowicz + Tomasz Chodorski
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich)
Kolejne spotkanie z kolorową Łodzią. Tym razem Łódź biała, i nie tylko w zimowej szacie (mamy
nadzieję), ale równiez tematycznie związna z bielą.

Program:
.
ok. godz. 7.45 podstawienie autokaru
godz. 8.00 odjazd z Placu Bankowego (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)

ŁÓDŹ
Biała Fabryka Geyera - Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz przyfabryczny Park im.
Władysława Reymobta
Zakłady Monopolu Wódczanego - Monopolis
biały kościół - Kościół Przemienienia Pańskiego z początku XX wieku
Muzeum Książki Artystycznej
Park Helenów - miejsce zimowych zabaw XIX wicznej łodzi

Powrót do Warszawy ok. godz. 18/19
.
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Koszt Uczestnictwa:
149.00 zł zwykły / normalna ;

134.00 zł dla seniora / stały klientów ;

112.00 zł dla dzieci

Uwagi:
. Dopłata dla osób NIEZASZCZEPIONYCH + 50 zł (powód: osoby niezaszczepione mogą zajmować
tylko 50% autokaru, co ogranicza dostępne miejsca). . Jako SENIORA rozumie się osobę, która w
dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat. Jako STAŁY KLIENT rozumie się osobę, która była już na trzech
wyjazdach autokarowych organizowane przez biuro HORN. Jako DZIECKO rozumie się osobę, która
w dniu wyjazdu nie skończyła 18 lat. __________________________ Cena zawiera: * transport autokarem
klasy*** ( Mercedes, Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, *
ubezpieczenie NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce PREMIUM + 10 zł (cztery
pierwsze miejsca w autokarze) * miejsce DUPLEX (gwarancaj rezerwacji podwójnego miejsca w
autokarze) + 50 zł/os. . Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje
się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24
listopada 2017 roku. . 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.
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