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

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

Tarnów, 14 stycznia 2019 r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie organizuje

Wycieczkę autokarową
Rumunia: Perła Karpat
w dniach 01 – 05 maja 2019 r.

01 maja 2019 r. (środa)
• godz. 23.30 spotkanie uczestników wycieczki na parkingu marketu Kaufland k. siedziby
OIPiP w Tarnowie, ul. Południowa 10 (przekazanie informacji organizacyjnych,
podpisanie listy uczestników wycieczki),
• godz. 23.45 odjazd autokaru (z w/w parkingu)
02 maja 2019 r. (czwartek)
przejazd przez Słowację i Węgry, przejazd na zwiedzanie zabytków : Sapanta – jedyny na
świecie wesoły cmentarz, Barsana (kompleks klasztorny), Po drodze postój na Przełęczy
Prislop (1416 m), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
03 maja 2019 r. (piątek)
śniadanie, przejazd wąwozem Bicaz (prawdziwy cud natury, wyrzeźbiony przez rzekę kanion
o głębokości 400 m). Wyjazd w kierunku Braszowa. Po drodze zwiedzanie niezwykle
ciekawego kościoła obronnego w Prejmer (UNESCO). Przyjazd do Brasova, zwiedzanie
miasta – Rynek z barokowymi kamieniczkami. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.
04 maja 2019 r. (sobota)
śniadanie. Przejazd do Bran – zwiedzanie Zamku Drakuli. Po drodze zwiedzanie jednego
z ciekawszych zamków chłopskich w Rasnovie. Przejazd do Sighishoary wspaniałego
średniowiecznego miasta, gdzie urodził się książę Wlad Palownik - legendarny Drakula.
W mieście doskonale zachowała się średniowieczna zabudowa, przede wszystkim warto
zobaczyć Wieżę Zegarową, słynne schody szkolne i „kościół na wzgórzu”. Przejazd do Cluj
Napoca- Krótki spacer po malowniczym Cluj Napoca,
Wyjazd w drogę powrotną.
05 maja 2019 r. (niedziela)
przyjazd do Tarnowa w godzinach rannych.
Koszt wyjazdu dla członka samorządu OIPiP w Tarnowie: 410 zł/os plus 70 euro
Koszt wyjazdu dla osób nie zrzeszonych w OIPiP w Tarnowie: 510 zł/os plus 70 euro
70 euro płatne obligatoryjnie u pilota w autokarze (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
zestawy słuchawkowe tour guide, rezerwacje grupowe, taksa klimatyczna, taksa kwaterunkowa,
checkpointy, parkingi, przewodnicy, wydatki graniczne i inne nieprzewidziane programem. ).Opłata
obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega
rozliczeniu ani zwrotowi.

Cena obejmuje:
 Transport autokarem,
 opieka pilota/ przewodnika,
 nocleg x2 ( pokoje 2,3 osobowe)
 śniadanie x 2, obiadokolacje x 2,
 ubezpieczenie NNW 5 000 zł i KL 20 000 euro
 składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny\
WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU
Na czas przejazdu należy zaopatrzyć się w prowiant własny.
Zapisy na wycieczkę w biurze Izby lub telefonicznie (14) 696-54-54, (14) 696-54-55.
Wpłata zaliczki 200 zł do 3 dni od zapisu, pozostałość kwoty do dnia 31 marca 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w biurze OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10 od poniedziałku do piątku
w godzinach 11.00 – 16.00 lub przelewem na konto nr: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji programu.

Serdecznie zapraszamy

