DZIAŁAMY JUŻ OD 1946 ROKU!
PRZEWODNICKIE BIURO TURYSTYCZNE PTTK „TRAKT” Sp. z o.o.
Członek Warszawskiej Izby Turystyki
Odznaczone Medalem 400-lecia Stołeczności Warszawy
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Wycieczka autokarowa po Warszawie z uwzględnieniem
iluminacji świetlnych obiektów zabytkowych
i dekoracji bożonarodzeniowej.

1 0 g r u d n i a 2 0 1 7 r. (niedziela)
Godz. 16.00 - Spotkanie z przewodnikiem - Pl. Bankowy.
Godz. 16.15 - Wyjazd na trasę wycieczki.
Na trasie Wycieczki m.in.: najciekawsze świąteczne kompozycje świetlne ulic
oraz gmachów, także oświetlenie zabytkowych i współczesnych obiektów,
parków.
Przejazd ulicami i placami lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, oraz przez mosty
widok na fantastycznie i bajkowo oświetloną Wisłę.
„Królewskie Ogrody Światła” w Wilanowie.
Godz. ok. 20.00 – Przewidywany powrót na Pl. Bankowy.

Cena:

48,00 zł/ 43,00 zł - Promocja dla emerytów, dzieci, przewodników

Cena obejmuje:
- Przejazd autokarem, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW.
- Usługę przewodnicką na całej trasie.
Cena nie obejmuje: wstępu do „Królewskich Ogrodów Światła” – bilety normalne: 20 zł/osoby
i ulgowe 10 zł/osoby.
Dodatkowe informacje!
- Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
- Kolejność wsiadania do autokaru jest zgodna z kolejnością pełnych zapłat.
- Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.
- Płatność przelewem na konto bankowe lub gotówką w siedzibie biura, ul. Kredytowa 6.
-Przy wpłatach przelewem na konto, prosimy o przysłanie do biura bankowego potwierdzenia wpłaty,
oraz okazanie go przewodnikowi w dniu wycieczki.
- Przy wpłacie należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL każdej z osób (potrzebne do ubezpieczenia)
oraz tel. kontaktowy oraz datę i nazwę wycieczki.

Zapisy i wpłaty dokonujemy od dnia zapoznania się/ otrzymania oferty, lista zamykana jest na tydzień
przed wycieczką, późniejsze zgłoszenia w porozumieniu z biurem.
Koszty rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce - zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach PBT PTTK „Trakt”.

*****************************************************************************
00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6, tel./fax. (022) 827-80-68/ -69;
www.trakt.com.pl, e-mail: trakt@trakt.com.pl, NIP: 526-02-14-195
BPH S.A. O/Warszawa, PL 48 1060 0076 0000 4021 4007 2037

