OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Południowa 10

tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie w porozumieniu z Przedsiębiorstwem
Turystycznym ZYNDRAM z Nowego Sącza ogłasza nabór na

Wyjazd autokarowy do Chorwacji
w dniach 01 – 08 października 2020 r.
Wyjazd 1 października 2020 r. godz. 1700 z parkingu „Kaufland”
przy siedzibie OIPiP w Tarnowie
Hotel znajduje się w miejscowości Gradac, popularnym ośrodku turystycznym w południowej
części słynnej Riwiery Makarskiej, bezpośrednio obok najdłuższej kamienistej plaży nad
Adriatykiem
Hotel LABINECA 3***, pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Hotel z basenem, położony bezpośrednio przy żwirowo-kamienistej plaży.

Wyżywienie: All Inclusive, zaczynamy obiadokolacją, kończymy śniadaniem plus lunch pakiet na
drogę powrotną

Koszt wyjazdu dla członka samorządu OIPiP w Tarnowie: 890 zł/os plus 60 euro
Koszt wyjazdu dla osób niezrzeszonych w OIPiP w Tarnowie: 990 zł/os plus 60 euro
60 euro płatne obligatoryjnie u pilota w autokarze (opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik
lokalny, opłata klimatyczna). Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami
Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi.
Cena obejmuje:
 Przejazd autokarem na trasie Polska – Chorwacja - Polska
 Zakwaterowanie: 5 noclegów, pokoje 2 osobowe, (dopłata do jedynki 300 zł/os)
 Wyżywienie: All Inclusive, zaczynamy obiadokolacją, kończymy śniadaniem plus lunch pakiet na
drogę powrotną
 Wycieczki: Dubrownik
 ubezpieczenie KL 20 000 euro, NNW 5 000 zł - nie obejmuje chorób przewlekłych

WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU
Na czas przejazdu należy zaopatrzyć się w prowiant własny.
Zapisy na wycieczkę do 10. lipca w biurze Izby lub telefonicznie (14) 696-54-54, (14) 696-54-55.
Wpłata I raty 400 zł pielęgniarki / 500 zł osoby pełnopłatne do 3 dni od zapisu, pozostałą kwotę
należy wpłacić do dnia 08 września 2020 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty można dokonać w biurze OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku w
godzinach 1100 – 1600 lub przelewem na konto nr: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001.
Serdecznie zapraszamy

