KOMUNIKAT
Wycieczka Krajowa - Warszawa
Działając w oparciu o wnioski członków Związku dotyczące
zorganizowania w 2018 roku wycieczki Krajowej, Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” „Glinik" w Gorlicach uprzejmie informuje, iż podjęła
decyzję dotyczącą zorganizowania takowej wycieczki w dniach od
12
do 14 lipca 2018 roku – 3 dni do Warszawy w cenie 565 zł./os. ,
w liczbie 1 dużego autokaru tj. maksymalnie 49 osób.
Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą
rodziną tj. mąż, żona, dzieci.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła o
dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 230 zł. Pozostałą część wpłaty
uczestnicy dokonują od siebie, lub korzystają z możliwości zawartej
w
Regulaminie podziału środków pkt. 5 ppkt. 1.
Aby wycieczka doszła do skutku organizator, czyli Związek musi znać
liczbę chętnych w ilości maksimum 49, a minimum 47 osób do skorzystania
z niej do dnia 15 marca 2018 roku. W związku z powyższym liczba miejsc jest
ograniczona, a o udziale w wycieczce decyduje kolejność zapisu.
Zapisy na wycieczkę prowadzone są w siedzibie Związku począwszy od
dnia 05 do 15 marca 2018 roku z podaniem imienia, nazwiska, daty
urodzenia i miejsca zamieszkania każdego uczestnika wycieczki i wpłatą
zaliczki na wycieczkę w wysokości 300 zł od uczestnika. W przypadku
rezygnacji z wycieczki w późniejszym czasie zapisany uczestnik musi
znaleźć na swoje miejsce zamiennika, w przeciwnym razie wpłacona
zaliczka przepada.
W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wycieczki proszę dzwonić
pod nr. tel. (18) 35-28-903.
Program wycieczki wraz z jej kosztami stanowi załącznik do komunikatu.
Organizator zastrzega sobie z przyczyn nie zależnych od niego zmianę programu
wycieczki.
Serdecznie zapraszamy.
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Warszawa
Termin: 12-14.07.2018
Cena: 525 zł
Program wycieczki:
Dzień 1
•
•
•
•
•
•
•

zbiórka uczestników wyjazd do Warszawy
zwiedzanie z przewodnikiem z zewnątrz Pałacu w Wilanowie i parku
przejazd do Świątyni Opatrzności Bożej- krótka modlitwa
przejazd do Planetarium
seans w Planetarium 3D
obiadokolacja
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg

5 zł

18 zł

możliwość zorganizowania grilla w cenie 40 zł /os, menu:
pieczywo
Kiełbasa, kaszanka
skrzydełka z kurczaka barbecue
dodatki (ogórki kiszone ,papryka konserwowa)
dipy, sosy: tzatziki, tatarski, chrzanowy
warzywa z grilla(cukinia, papryka, bakłażan)

dzień 2
•
•
•
•

•
•
•

śniadanie
wyjazd z hotelu
zwiedzanie sejmu z przewodnikiem – w miarę dostępności
spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Warszawy: Stare Miasto, Barbakan, Pomnik
Syrenki, Rynek, Zamek Królewski w środku, przejście Krakowskim Przedmieściem do Grobu Nieznanego
Żołnierza, Ogród Saski, cmentarz na
Powązkach, czas wolny na Starym Mieście – możliwość wejścia do
Muzeum Narodowego z przewodnikiem, Łazienki- Pałac na Wyspie, przejazd na Żoliborz – modlitwa przy
grobie bł.ks. Jerzego Popiełuszki
35 zł
obiadokolacja
udział w multimedialnym pokazie fontann
powrót do hotelu, nocleg

dzień 3
•
•
•
•
•
•
•

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
przejazd na Stadion Narodowy
17 zł
zwiedzanie SN z przewodnikiem – trasa „piłkarskie emocje” – w miarę dostępności
przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego
12 zł
zwiedzanie z przewodnikiem
obiad
wyjazd w drogę powrotną
~ Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie ~
~Kalkulacje przygotowywane są indywidualnie w zależności od oczekiwań grupy i ilości osób~

