DZIAŁAMY JUŻ OD 1946 ROKU!
PRZEWODNICKIE BIURO TURYSTYCZNE PTTK „Trakt”
Członek Warszawskiej Izby Turystyki
Odznaczone Medalem 400-lecia Stołeczności Warszawy
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„Cud mniemany, czyli
KRAKOWIACY i
GÓRALE”
Spektakl wystawiany w
siedzibie Zespołu „Mazowsze”
13
Godz. 16.45
Godz. 17.00
Karolin

m a j a 2 0 1 7 r. (sobota)
- Spotkanie z przewodnikiem na Placu Bankowym
- Wyjazd z Warszawy
- Spektakl w siedzibie Zespołu „Mazowsze”,

Ok. godz. 21.00 - Przewidywany powrót do Warszawy.

Cena:

80 zł
własnym dojazdem do siedziby Zespołu Mazowsze w Karolinie

Cena: 115 zł

z przejazdem autokarem z Pl. Bankowego na koncert i po koncercie na Pl. Bankowy

Wpłaty i zapisy od dziś do dnia: 30.04.2017 r.
Cena obejmuje:
Dla osób opłacących 80

zł: bilety wstępu: spektakl w siedzibie Zespołu „Mazowsze”,

Dla osób opłacających 115 zł: bilety wstępu na spektakl Zespołu „Mazowsze”, usługę pilota na całej
trasie, przejazd autokarem lub busem (decyduje ilość uczestników), opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW

Dodatkowe informacje!
- Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
- Kolejność wsiadania do autokaru jest zgodna z kolejnością pełnych zapłat.
- Wpłaty gotówką w biurze ul. Kredytowa 6, lub przelewem na konto bankowe.
Przy wpłacie należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL każdej z osób (potrzebne do Ubezpieczenia) oraz
tel. kontaktowy, nazwę i datę i.
Przy wpłatach przelewem na konto, prosimy o przysłanie do biura bankowego potwierdzenia wpłaty, oraz
okazanie go
przewodnikowi w dniu imprezy,
Zapisy i wpłaty dokonujemy od dnia zapoznania się z/ otrzymania oferty, lista zamykana jest w dniu
30.04.2017, późniejsze zgłoszenia w porozumieniu z biurem.
Przy rezygnacji z uczestnictwa w imprezie, zgodnie z warunkami uczestnictwa w imprezach PBT PTTK „Trakt”, następuje
potrącenie części wpłaty
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