
BIEGAM I KIBICUJĘ
United Airlines NYC Half

18 marca 2018
+

NBA
Chicago Bulls vs New York Knicks

Terminy wyjazdu: 16-20 marca 2018

● GWARANTOWANY PAKIET STARTOWY UNITED AIRINES NYC HALF 2018 (cena: 225 USD)
 

PAKIET WYJAZDOWY OBEJMUJE (cena 6100 PLN):
● Przelot na trasie Warszawa – Nowy Jork – Warszawa
● 4 noclegi w hotelu **** ze śniadaniem (pokoje dwuosobowe)
   w ścisłym centrum Manhattanu tuż przy Times Square
● transfery lotnisko-hotel-lotnisko*
● ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
● nasza turystyczno-sportowa opieka podczas pobytu w NY

● BILET NA MECZ NBA (płatny oddzielnie - cena biletu zależy od wybranego sektora i miejsca)

●     Oferujemy możliwość wyjazdu z osobą towarzyszącą 
       (cena wyjazdu dla osoby towarzyszącej pomniejszona o 225 USD - koszt numeru startowego)
●     Dla tych z Państwa, którzy planują wyjazd rodzinny przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową. 
       W zależności od liczby kolejnych uczestników wyjazdu oferujemy rabaty do 30%.
●     Możliwość wydłużenia pobytu w USA. Indywidualnie ustalenia na życzenie klienta.
●     Możliwość zarezerwowania pokoju jednoosobowego za dopłatą.
●     Wiza USA:
       Uczestnicy wyjazdu dopełniają formalności we własnym zakresie. 
       Każdy uczestnik wyjazdu przed wizytą w ambasadzie USA otrzymuje dokument  
       poświadczający udział w UNITED AIRLINES NYC HALF 2018.
●     Cena PAKIETU WYJAZDOWEGO nie zawiera:
                kosztów otrzymania wizy
                przejazdów komunikacją miejską podczas pobytu w Nowym Jorku
                biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
              
* Transfery lotnisko-hotel-lotnisko zapewnione są tylko w przypadku wykupienia pakietu wyjazdowego 
obejmującego terminy pobytu głównej grupy. W przypadku zmiany terminu wylotu/powrotu dojazd z 
lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko we własnym zakresie.

Zgłoszenie, płatności i terminy :

Warunkiem gwarantującym rezerwację numeru startowego jest przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego na adres: wyjazdy@raz-event.pl oraz wniesienie opłaty za pakiet startowy w wysokości

225 USD ( lub równowartości w PLN wg kursu sprzedaży z dnia wpłaty )

LICZBA NUMERÓW STARTOWYCH JEST OGRANICZONA!

Opłata za PAKIET WYJAZDOWY rozłożona jest na raty
(zgodnie z indywidualnymi ustaleniami)

KONTO WALUTOWE $: RAZ EVENT, 81 1050 1559 1000 0092 2560 5550
KONTO PL: RAZ EVENT, 42 1050 1559 1000 0092 2318 3386


