
POLSKIE  TOWARZYSTWO  DENDROLOGICZNE
WYJAZD DO ANGLII 21–27  KWIETNIA 2015r  - 7 dni / 6 nocy 

GŁÓWNE ATRAKCJE PROGRAMU:
Kew Gardens
Wakehurst Place 
Chelsea Physic Garden
Hillier Arboretum
Royal Horticultural Society Garden - Wisley
Westonbirt Arboretum
Borde Hill Gardens
Cambridge Botanic Garden i miasto Cambridge (dla osób z późniejszym odlotem)

Prezentowany program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

CENA:  2.930,00-zł/os. (cena kalkulowana dla pełnej grupy tj. 50 uczestników) 
Podana  cena  obliczona  została  dla  uśrednionych  taryf  biletów  lotniczych.  W przypadku  braku  możliwości
rezerwacji  biletów  lotniczych   w  przyjętych  taryfach  cena  ostateczna  imprezy  może  ulec  zmianie.
Ewentualna dopłata będzie podlegać akceptacji klienta.  
Wylot z wybranego lotniska w Polsce (Warszawa / Kraków / Wrocław / Poznań / Rzeszów / Szczecin).
Przylot do Londynu – Stansted.  Przejazd autokarem/minibusem do miejsca zakwaterowania. 
Organizatorem formalnym wycieczki do Anglii członków PTD jest firma:

 ATJ LINGWISTA
ul. Nowolipki 27
01-010 Warszawa
tel. + 48 22 636 76 56,   22 629 09 88 
Pani Katarzyna Sońta

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI:
I wpłata: 1.000 zł/os. do dnia  23/02/2015 
II wpłata 1.930 zł/os. do dnia  21/03/2015  

KONTO  ORGANIZATORA:  GETIN NOBLE BANK SA   52 1560 0013 2367 2333 3163 0001 
Tytuł płatności:   imię i nazwisko uczestnika, PTD 21.04.2015

CENA OBEJMUJE:
 przelot liniami Ryanair z wybranego portu lotniczego 

(bagaż podręczny do 10 kg/os., bagaż główny do 15 kg/os.)
 przejazd z/na lotnisko 21/04  oraz 27/04 
 transport autokarem do miejsc ujętych w programie
 6 noclegów,  6 śniadań,  6 obiadokolacji  
 polskojęzycznego przewodnika po Londynie
 materiały PTD
 ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż

ZAKWATEROWANIE:  
Hotel***  w  hrabstwie  Surrey  na  południe  od  Londynu,  pokoje  2-3-osobowe  z  łazienkami.  Hotel  
usytuowany  w malowniczej okolicy, na terenie o powierzchni 3,6 hektara. Hotel posiada bar i restaurację. 
 
CENA  NIE  OBEJMUJE:

 biletów do niektórych zwiedzanych obiektów, co wyniesie  maks. 30 GBP/os. (płatne gotówką w GBP). 
 posiłków w ciągu dnia
 ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego 130 GBP/6 nocy (pokój na zapytanie wg. dostępności) 



WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Wyjazd przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla członków PTD. W sytuacji, gdy w wyznaczonym

terminie nie zbierze się wymagana ilość osób, organizatorzy dopuszczają udział osób spoza PTD.
 Nie przewidujemy wariantu:  dojazd  do Anglii  i  pobyt  we własnym zakresie  i  późniejsze  dołączanie

do zwiedzania.
 Istnieje  możliwość  wcześniejszego  przylotu  i/lub  późniejszego  odlotu,  ale  wymaga  to  uzgodnienia

bezpośrednio z organizatorem, tj. ATJ Lingwista.
 Miejsce jest zagwarantowane od momentu, gdy organizatorzy potwierdzą, że wpłata wpłynęła.

Uwaga:  zaliczki,  które  wpłyną  po  otrzymaniu  przez  organizatora  pięćdziesiątej  rezerwacji,  będą
w  całości  zwrócone.

 Informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie ogłoszona na stronie www.ptd.pl
 Potwierdzona  zaliczka  lub  pełna  wpłata  nie  podlega  zwrotowi  w  przypadku  rezygnacji  z  wyjazdu,

jednakże uczestnik, zmuszony do rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych, może zaproponować osobę
„zastępczą”. W takiej sytuacji organizator prosi o pilny kontakt, spróbuje bowiem pomóc znaleźć osobę
„zastępczą” z ew. listy oczekujących. 

Organizatorzy gwarantują angielską pogodę ! ! ! 


