Plan wycieczek organizowanych przez Koło PTTK nr 2
oraz Koło Emerytów przy TZF POLFA S.A. w roku 2020
Lp

1

Termin

Zapisy i wpłaty w czasie
zebrań koła emerytów
B. Szczygielska.
tel. 22 784 01 89
Z. Brama 536 936 097
lub w PTTK
ul.M.Kopernika 30
p.522

2

21.05 - 24.05.2020
Zapisy i wpłaty
j.w

3

11.06 - 14.06.2020
Zapisy i wpłaty
j. w.
4

20.08 - 23.08.2020
Zapisy i wpłaty
j. w.

5

17.09 - 20.09.2020
Zapisy i wpłaty
j. w.

Trasa - zwiedzane obiekty

05.04.2020
NIEDZIELA PALMOWA

Łyse

Odjazdy autokaru: o godz.

Koszt

Uwagi

prac./ emeryt „Polfy”

Wyjazd

20zł

W - wa

członek PTTK „Polfy”

10zł
członek PTTK

50 zł
pozostali

700

Legionowo

730
całość

60zł
ŚLĄSKIE
1.Katowice – koncert w NOSPR
21-05-20 godz. 19.30 ,
Katowice (3 noclegi ), śniadania
2.Racibórz – zwiedzanie , arboretum
3.Rudy – klasztor Cystersów
4.Powrót do Warszawy
POMORSKIE
1. Przejazd do ŁEBY ( 3 noclegi )

( 1 obiadokolacja) i
3 śniadania
2. ŁEBA– wydmy, port jachtowy
3. Latarnia Stilo , wyrzutnia rakiet
4. Powrót do Warszawy
DOLNOŚLĄSKIE
1.Przejazd z Warszawy do Świdnicy zwiedzanie - katedra, rynek,
Kościół Pokoju, przejazd na nocleg
do Jeleniej Góry – (3 noclegi)
2. Legnica- „Mała Moskwa” ,
muzeum miedzi
3. Świeradów Zdrój- kolej gondolowa
4. Powrót do Warszawy
LWÓW
1.Przejazd z Warszawy do Lwowa
(3 noclegi) śniadania

obiadokolacje
2 i 3 zwiedzanie Lwowa,
spektakl w Operze
4. Powrót do Warszawy

prac./ emeryt „Polfy”

360zł
członek PTTK „Polfy”

Zaliczka

340zł
członek PTTK

460zł
pozostali

100 zł

480zł
prac./ emeryt „Polfy”

410zł
członek PTTK „Polfy”

Zaliczka

390zł
członek PTTK

510zł

100 zł.

pozostali

800 z Ronda Starzyńskiego, w niektórych przypadkach o 700.

Członek PTTK zapisujący się na wycieczkę musi mieć przy sobie
legitymację z opłaconą aktualną składką.
II. Przy zapisie na wycieczki obowiązuje zaliczka w wysokości ustalonej przez
Zarząd, przy rezygnacji pobierana będzie opłata uwzględniająca koszty
poniesione przy organizacji wycieczki - w przypadku nie podania osoby
zastępczej (jeśli jest lista rezerwowa - kolejna osoba z tej listy).
III. Zapisy na wycieczki prowadzone są w Zarządzie PTTK ul. M.Kopernika 30
00
30
pokój 522, w każdy poniedziałek w godz. 15 – 16 .
IV. Wycieczki autokarowe będą realizowane przy frekwencji
co najmniej 40 osób. Przy mniejszej ilości osób - za zgodą
uczestników wycieczki - koszty muszą być rozliczone wg wydatków.
V. Kierownik wycieczki może - ze względu na trudności trasy wycieczki decydować o udziale uczestników (z uwagi na kondycję uczestników).
VI. Noclegi na wycieczkach są rezerwowane w bazie turystycznej, w salach
wieloosobowych.
VII. Wycieczki organizowane są bez wyżywienia. W innym przypadku będzie
wyraźne ogłoszone.
VIII. W cenę wycieczki wliczone są: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW,
opłaty przewodnickie oraz niektóre wstępy do muzeów.

I.

530zł
prac./ emeryt „Polfy”

320zł
członek PTTK „Polfy”

Zaliczka

300zł
członek PTTK

430zł

100 zł.

pozostali

Za Zarząd Koła
Prezes Zofia Brama

450zł
prac./ emeryt „Polfy”

670zł
członek PTTK „Polfy”

650zł
członek PTTK

750 zł
pozostali

Ważny
paszport
Zaliczka

300 zł.

770zł

.

BARDZO PROSIMY O PRZECZYTANIE REGULAMINU WYCIECZEK

uwaga: dla pracowników „Polfy” ceny będą obowiązywały po potwierdzeniu
dofinansowania z funduszu socjalnego.

