
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa  

_________________________________________________________________________   Oddział Stołeczny    _________________________________________ 

Oddział Stołeczny SITP organizuje w 2015 roku, dla swoich członków, dwa wyjazdy techniczne na narty do wyboru 

Erzurum w Turcji        Val di Fiemme (Tesero) we Włoszech 
w dniach od 9 stycznia do 16 stycznia 2015 r.         w terminie od 21 marca do 28 marca 2015 r. 

Wyjazd obejmuje :               Wyjazd  obejmuje: 

 przelot samolotem do Erzurum z opłatami lotniskowymi     Przejazd autobusem: Warszawa – Tesero – Warszawa  

 7 noclegów w Hotelu Xanadu Snow White 5* koło Erzurum (6km)   7 noclegów w hotelu Scoiattolo 3*  

 Ubezpieczenie w wersji podstawowej (nie związane z jazdą na nartach)    wyżywienie HB tj. śniadania i obiadokolacje (napoje płatne) 

 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja (napoje dodatkowo płatne)   ubezpieczenie KL, NNW rozszerzone o sporty zimowe 

 Korzystanie z części rekreacyjno-sportowej, w tym basenu,     opieka 2 x rezydenta (instruktora)     
Centrum fitness, SPA            korzystanie z wellness, animacje Jafi Sport, zawody sportowe 

 Bezpłatne korzystanie z dwóch lub trzech wyciągów hotelowych    Wyjazd organizowany przez firmę Jafi Sport; www.jafisport.pl  

 Wyjazd organizowany przez biuro podróży ITAKA; www.itaka.pl     Koszt wyjazdu na 7 dni wynosi: ok. 2460 zł /osoba (dokładna cena     

Koszt wyjazdu na 8 dni wynosi: 3099 zł / osoba w pokoju 2-osobowym                  podana zostanie w dniu końcowej wpłaty po ustalonym kursie Euro)        

i obejmuje: przelot, pobyt w hotelu 5* z wyżywieniem, transfery      i obejmuje: przejazd autokarem, pobyt w hotelu 3* z wyżywieniem HB 

lotnisko-hotel, ubezpieczenie KL i NW, opiekę polskiego pilota, możliwość    ubezpieczenie KL, NNW i amatorskie sporty zimowe, opiekę  

korzystania z części rekreacyjno-sportowej oraz z czterech wyciągów hotelowych. 2 instruktorów, korzystanie z wellness, animacje kulturalne Jafi Sport. 

Dodatkowe koszty wyjazdu: wiza 20 USD, karnety w cenie ok 20 Euro / dzień  Dodatkowe koszty wyjazdu: Karnet w cenie ok. 200 Euro/ 6 dni, 

poza hotelowymi wliczonymi w cenę, ubezpieczenie w zakresie sportów zimowych. możliwość korzystania z solarium, napoje do obiadokolacji. 
Bagaż zawarty w cenie biletu lotniczego obejmuje: narty + buty - do 10kg,       
Bagaż główny (walizka) do 20 kg.            

Zgłoszenia przyjmuje Kol. Ireneusz Kopczyński, tel. 501 780 246. Zaliczki w kwocie 1000 zł/os należy wpłacić do 5 grudnia 2014 r. 
e-mail: irek.kopczynski@gmail.com 

Dla członków Oddziału Stołecznego SITP z uregulowanymi składkami członkowskimi, przewidziane jest dofinansowanie (w zależności od aktywności). 
 Przewodniczący Koła SITP przy KW PSP                Prezes Oddziału Stołecznego SITP 

  Kol. Ireneusz Kopczyński                 Kol. Krzysztof Dąbrowski 
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