
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgin Money London Marathon 2020 

ZASADY ZGŁOSZENIA I REZERWACJI PAKIETÓW STARTOWYCH: 

 

Dysponujemy pulą 25 gwarantowanych pakietów startowych Virgin Money London Marathon 2020. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w 3 terminach w zależności od wyboru wariantu Pakietu Wyjazdowego, w kolejności:  

PREMIUM PLUS, PREMIUM, STANDARD. 

 

 

 



 

 

Terminy rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń: 

 

 

Wariant PREMIUM PLUS - 05 września, godzina 12:00 

 

United Airlines NYC Half 2020 + Obóz Biegowy Karaiby – Dominikana + Virgin Money London Marathon 2020 

 

5 września od godziny 12:00 rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń od osób zdecydowanych na udział w Virgin Money London Marathon 2020 w wersji 

PREMIUM PLUS. Osoby, które prześlą do nas formularz zgłoszeniowy w wersji PREMIUM PLUS otrzymają od nas drogą mailową potwierdzenie odebrania 

formularza do 07 września do godziny 20:00. 

 

 

 

Wariant PREMIUM - 07 września, godzina 12:00 

 

United Airlines NYC Half 2020 + Virgin Money London Marathon 2020 

 

07 września od godziny 12:00 rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń od osób zdecydowanych na udział w Virgin Money London Marathon 2020 w wersji 

PREMIUM. Osoby, które prześlą do nas formularz zgłoszeniowy w wersji PREMIUM otrzymają od nas drogą mailową potwierdzenie odebrania formularza 

do 09 września do godziny 20:00. 

 

 

 

Wariant STANDARD - 10 września, godzina 12:00 

 

Virgin Money London Marathon 2020 

 

10 września od godziny 12:00 rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń od osób zdecydowanych na udział w Virgin Money London Marathon 2020 w wersji 

STANDARD. Osoby, które prześlą do nas formularz zgłoszeniowy w wersji STANDARD otrzymają od nas drogą mailową potwierdzenie odebrania 

formularza do 12 września do godziny 20:00. 

 

 

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w Virgin Money London Marathon 2020, o rezerwacji pakietu startowego decyduje kolejność 

zgłoszeń. 25 osób, które jako pierwsze prześlą na adres: wyjazdy@raz-event.pl formularz zgłoszeniowy w ramach dostępnych wariantów Pakietu 

Wyjazdowego (PREMIUM PLUS, PREMIUM, STANDARD), otrzyma potwierdzenie wstępnej rezerwacji gwarantowanego pakietu startowego Virgin Money 



London Marathon 2020. W celu sfinalizowania swojego zgłoszenia osoby te będą zobowiązane do uregulowania I RATY w wysokości 3500 zł w ciągu dwóch 

dni od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji gwarantowanego pakietu startowego Virgin Money London Marathon 2020.  

W przypadku wyczerpania puli 25 pakietów startowych w jednym z wcześniejszych terminów (PREMIUM PLUS lub PREMIUM) zastrzegamy sobie prawo do 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń. W takim wypadku informacja o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie opublikowana na naszej stronie 

internetowej www.raz-event.pl. 

UWAGA ! 

1. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia w formie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza, przesłanego na adres:  

wyjazdy@raz-event.pl 

2. Nie będziemy przyjmowali zgłoszeń telefonicznie. 

3. Nie będą brane pod uwagę formularze zgłoszeniowe przesłane przed wskazanym terminem. 

4. W jednej wiadomości można przesłać formularze zgłoszeniowe maksymalnie dwóch uczestników. 

5. Przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację Pakietu Wyjazdowego PREMIUM PLUS, PREMIUM, STANDARD. 

6. Brak wpłaty I RATY w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w Virgin Money London Marathon 2020, a rezerwacja 

pakietu startowego zostanie przesunięta na rzecz kolejnej osoby z listy osób, które przesłały wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

 

 

OFERTA PREMIUM PLUS 
United Airlines NYC Half 2020 + Obóz Biegowy Karaiby – Dominikana + Virgin Money London Marathon 2020 

Pakiet Wyjazdowy PREMIUM zawiera udział w nowojorskim półmaratonie, obozie biegowym na Dominikanie oraz udział w maratonie londyńskim. 

 

Pakiet Wyjazdowy PREMIUM PLUS zawiera: 

 

United Airlines NYC Half 2020 - termin wyjazdu 13-17 marca 2020 

• gwarantowany pakiet startowy United Airlines NYC Half 2020 (koszt 225 USD)  

• przelot na trasie Warszawa – Nowy Jork – Warszawa  

• 4 noclegi ze śniadaniem w hotelu *** w ścisłym centrum Manhattanu w pobliżu the Empire State Building  

(pokój dwuosobowy dzielony z innym uczestnikiem wyjazdu) 

• transfery lotnisko – hotel - lotnisko 

• ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków  

• nasza turystyczno - sportowa opieka podczas pobytu w NY 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 6600 ZŁ + 225 USD (gwarantowany pakiet startowy) 

 

 

Obóz biegowy Karaiby – Dominikana - termin wyjazdu 17 – 24 marca 2020 

• przeloty na trasie Nowy Jork – Santo Domingo – Nowy Jork  

• transport autokarem na trasie lotnisko-hotel-lotnisko  

• 7 noclegów ze śniadaniami 

Grupa zakwaterowana będzie w miejscowości Las Terrenas, w kompleksie hotelowym znajdującym się w odległości 50 metrów od plaży Punta 

Popy. Do naszej dyspozycji będą czteroosobowe wille w stylu karaibskim.W każdej willi znajdują się dwie sypialnie, salon, dwie łazienki, oraz w 

pełni wyposażona kuchnia.  
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• ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków  

• opiekę trenerską podczas trwania obozu 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 1100 USD 

 

 

Virgin Money London Marathon 2020 – termin wyjazdu 24-27 kwietnia 2020 

• gwarantowany pakiet startowy Virgin Money London Marathon 2020 
• 3 noclegi ze śniadaniami w pięciogwiazdkowym hotelu (pokoje dwuosobowe) 
• przelot na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa samolotem rejsowym 
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
• ubezpieczenie  
• naszą sportowo – turystyczną opiekę 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 7590 zł (w tym wliczony jest już koszt gwarantowanego pakietu startowego) 
 
 

 
OFERTA PREMIUM 

United Airlines NYC Half 2020 + Virgin Money London Marathon 2020 

Pakiet Wyjazdowy PREMIUM zawiera udział w nowojorskim półmaratonie oraz udział w maratonie londyńskim. 

 

Pakiet Wyjazdowy PREMIUM zawiera: 
 

United Airlines NYC Half 2020 - termin wyjazdu 13-17 marca 2020 

• gwarantowany pakiet startowy United Airlines NYC Half 2020 (koszt 225 USD)  

• przelot na trasie Warszawa – Nowy Jork – Warszawa  

• 4 noclegi ze śniadaniem w hotelu *** w ścisłym centrum Manhattanu w pobliżu the Empire State Building  

(pokój dwuosobowy dzielony z innym uczestnikiem wyjazdu) 

• transfery lotnisko – hotel - lotnisko 

• ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków  

• nasza turystyczno - sportowa opieka podczas pobytu w NY 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 6600 ZŁ + 225 USD (gwarantowany pakiet startowy) 

 

 

Virgin Money London Marathon 2020 – termin wyjazdu 24-27 kwietnia 2020 

• gwarantowany pakiet startowy Virgin Money London Marathon 2020 
• 3 noclegi ze śniadaniami w pięciogwiazdkowym hotelu (pokoje dwuosobowe) 
• przelot na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa samolotem rejsowym 
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
• ubezpieczenie  
• naszą sportowo – turystyczną opiekę 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 7590 zł (w tym wliczony jest już koszt gwarantowanego pakietu startowego) 
 



 
OFERTA STANDARD 

Virgin Money London Marathon 2020 

Pakiet Wyjazdowy STANDARD zawiera udział w maratonie londyńskim. 

 

Virgin Money London Marathon 2020 – termin wyjazdu 24-27 kwietnia 2020 

• gwarantowany pakiet startowy Virgin Money London Marathon 2020 
• 3 noclegi ze śniadaniami w pięciogwiazdkowym hotelu (pokoje dwuosobowe) 
• przelot na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa samolotem rejsowym 
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
• ubezpieczenie  
• naszą sportowo – turystyczną opiekę 

 

Koszt Pakietu Wyjazdowego od osoby: 7590 zł (w tym wliczony jest już koszt gwarantowanego pakietu startowego) 

 

 

• WSZYSTKIE PŁATNOŚCI SĄ ROZŁOŻONE NA RATY! 

• Oferujemy możliwość wyjazdu z osobą towarzyszącą za dodatkową opłatą - koszt wyjazdu osoby towarzyszącej ustalany jest indywidualnie. 

• SPECJALNA OFERTA RODZINNA! Dla tych z Państwa, którzy planują wyjazd rodzinny z dziećmi przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową. 
W zależności od liczby kolejnych uczestników wyjazdu oferujemy atrakcyjne rabaty. 

• Możliwość przedłużenia pobytu w Nowym Jorku i Londynie. Indywidualnie ustalenia na życzenie klienta. 

• Możliwość zarezerwowania pokoju jednoosobowego za dopłatą. 

• Cena PAKIETÓW WYJAZDOWYCH nie zawiera: przejazdów komunikacją miejską podczas pobytu w Londynie, biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów  

* Transfery lotnisko-hotel-lotnisko zapewnione są tylko w przypadku wykupienia pakietu wyjazdowego obejmującego termin pobytu głównej grupy. W 

przypadku zmiany terminu wylotu/powrotu dojazd z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko we własnym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
www.raz-event.pl 
wyjazdy@raz-event.pl 
 
 
 
Kontakt: Marta Zadroga 507 969 242 
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