
Przyjmujemy zapisy od osób indywidualnych oraz mniejszych i większych grup. Ilość miejsc ograniczona

KONKURS DO WYGRANIA 10 DARMOWYCH MIEJSC
Byłeś z nami na wycieczce, wystaw opinię na naszej podstronie google lub FB i 
prześlij nam link. Szczegóły www.fokus.waw.pl

o f e r ta  s p e c j a l n a  d l a  g r o n a  p e d a g o g i c z n e g o

11-14.10.2019

WYCIECZKA RYGA SZTOKHOLM RYGA
W sUper cenie na dzieŃ naUczYciela

15 LECIE
ŚWIĘTUJCIE Z NAMI!

żEbY SIę ZApISAć WYSTARCZY

- zgłosić się do naszego biUra

- polUbić nas na facebookU

 CENA 590 ZŁ
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RYGA – SZTOKHOLM – KOWNO 
11-14.10.2019  - program wycieczki 

Dzień 1. - 11.10.2019 
Zbiórka godz. 21.30. Wyjazd z Warszawy o godz. 22. Nocny przejazd do Rygi. 

Dzień 2. - 12.10.2019
Przyjazd do Rygi. 
Zwiedzanie miasta -  Stare Miasto,  kościół św. Piotra,  Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz,
protestancka katedra NMP (największy kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, zespół
średniowiecznych  kamieniczek,  Zamek  Ryski,  Parlament  –  dawny  budynek  rycerstwa
inflanckiego, fragmenty murów obronnych z Basztą Prochową. Chwila czasu wolnego. Obiad.
Zaokrętowanie na prom do Sztokholmu ok.  16.00 - wypłynięcie 17.30.  Na promie – strefa
zakupów, wieczorne show, dyskoteka do białego rana. 
Nocleg na promie.

Dzień 3. - 13.10.2019 
Śniadanie bufetowe na promie. 
Rejs przez Archipelag Sztokholmski składający się z ponad 20 tysięcy wysp i wysepek. 
Przypłynięcie  do Sztokholmu o godz.  10.30 -  jednej  z  najpiękniejszych europejskich  stolic
położonej na 14 wyspach. 
Zwiedzanie  miasta:  stare  miasto  Gamla  Stan,  Zamek  Królewski,  Storkyrka  –  katedra,
najwęższa uliczka w Sztokholmie, Stortorget - rynek starego miasta Ratusz miejski. 
Chwila czasu wolnego. 
Ok. 15.30 zaokrętowanie na prom ze Sztokholmu do Rygi– wypłynięcie 17.00. 
Obiadokolacja na promie (bogaty bufet szwedzki, napoje , piwo, wino białe i czerwone bez
limitu).  Nocleg  na  promie  -  na  pokładzie  strefa  zakupów,  wieczorne  show,  dyskoteka  do
białego rana. 

Dzień 4. - 14.10.2019
Śniadanie bufetowe na statku. 
Przypłynięcie do Rygi o godz. 11.00. Wyokrętowanie. 
Przejazd i zwiedzanie Kowna: Stare Miasto z ratuszem zwanym „białym łabędziem”, katedra,
ruiny zamku kowieńskiego, dom Perkuna. 
Przyjazd do Warszawy ok. godz. 23.00. 

http://www.fokus.waw.pl/
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SZCZEGÓŁY OFERTY – 15 LAT FOKUSA –
 Świętujcie z nami Dzień Nauczyciela:

RYGA – SZTOKHOLM – KOWNO 
11-14.10.2019 

Kto może się zapisać?
Zapisy  przyjmujemy  od  osób  indywidualnych  oraz  mniejszych  lub  większych  grup.

Jedynym  warunkiem  jest,  aby  zgłoszenie  dotyczyło  równocześnie  konkretnej  ilości  osób  i
kabin (jednej lub kilku). Oznacza to, że minimalna ilość kabin koniecznych do zapisu wynosi 1
(w kabinie może być od 2 do 4 osób). 

Co trzeba zrobić aby się zapisać? 
Warunkiem  zapisu  na  wycieczkę  jest  polubienie  nas  na  naszej  stronie  facebooku:
https://www.facebook.com/bpfokus/ 
i wysłanie wiadomości za pośrednictwem facebooka potwierdzającej fakt polubienia. 

Dodatkowo wśród naszych klientów, którzy wystawią opinię na naszej podstronie google i
wyślą nam link do tej opinii rozlosujemy 10 darmowych miejsc na tym wyjeździe. Losowanie
odbędzie się 16 września 2019. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: info@fokus.waw.pl 

Do kiedy trwają zapisy? 
Zapisy przyjmujemy do czasu wyczerpania się dostępności miejsc. 

Skąd jest wyjazd? 
Dla autokarów łączących uczestników z rożnych szkół wyjazd będzie spod Pałacu Kultury w
Warszawie (ul. Marszałkowska). 

W  przypadku  zamówienia  z  danej  szkoły  miejsc  dla  ponad  45  uczestników  autokar
podstawimy na wybrane miejsce w Warszawie. 

Dla szkół spoza Warszawy możliwość ustalenia połączenia antenowego – za dodatkową opłatą
uzależnioną od ilości uczestników i odległości od Warszawy. 

Jaka jest cena wycieczki?
Miejsce w kabinie 4-osobowej wewnętrznej: 

590 zł/osobę (dla nauczycieli) 750 zł/osobę dla osób towarzyszących 
Miejsce w kabinie 3-osobowej wewnętrznej: 

640 zł/osobę (dla nauczycieli) 800 zł/osobę dla osób towarzyszących 
Miejsce w kabinie 2-osobowej wewnętrznej: 

740 zł/osobę (dla nauczycieli) 900 zł/osobę dla osób towarzyszących 

W cenie: przejazd autokarem z/do Warszawy, 2 noclegi na promie w kabinie wewnętrznej
(ilość osób zgodna z zamówieniem), 2 śniadania bufetowe, obiad w Rydze, obiadokolacja na

http://www.fokus.waw.pl/
mailto:info@fokus.waw.pl
https://www.facebook.com/bpfokus/
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promie (bogaty bufet z napojami soft oraz piwo i wino podczas posiłku bez limitu),  nocna
oferta rozrywkowa na promie, opieka pilota, ubezpieczenie KL/NNW (10000Euro/10000 zł),
składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek VAT. 

Dostępne  są  także  kabiny  zewnętrzne  (z  oknem)  –  za  dopłatą  w  wysokości  200
złotych/kabinę. Tzn. przy 4 osobach w kabinie dopłata wynosi 50 zł/os, a przy 2 osobach 100
zł/osobę.  

Co mogę robić na promie? 
Na promie oprócz  strefy zakupów wieczorami odbywają  się  pokazy artystów lub występy
muzyków, a gorące rytmy dyskotekowe zapraszają do zabawy do białego rana. 

Jak wyglądają kabiny na promie? 
Zgodnie  z  rozkładem liniowym armatora  Tallink  Silja  Line  przejazd odbędzie  się  promem
Isabelle – zdjęcia dostępne na stronie: https://przezmorze.pl/armatorzy/isabelle/ 
Prom może pomieścić około 2500 pasażerów w różnych rodzajach kabin. 
Kabiny wewnętrzne (bez okna) o powierzchni ok. 8 m2 przeznaczone są dla maksymalnie 4
osób (4 oddzielne łóżka w układzie kuszetkowym tzn. 2 łóżka u dołu, 2 łóżka u góry), w każdej
kabinie łazienka z prysznicem i umywalką oraz toaletą. 

KABINA B – wewnętrzna (bez okna) 

KABINA A – zewnętrzna (z oknem)

http://www.fokus.waw.pl/
https://przezmorze.pl/armatorzy/isabelle/
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Czy jest możliwość rezerwacji konkretnego miejsca w autokarze? 
Nie ma możliwości  rezerwacji  wybranego miejsca  w autokarze.  Miejsca  zostaną wskazane
pasażerom w dniu wyjazdu przez pilota. 

Jak wygląda zaokrętowanie na prom? 
Po  zabraniu  bagaży  z  luków  bagażowych  autokaru,  uczestnicy  wycieczki  udają  się  do
terminala odprawy pasażerskiej. Autokar zaokrętowuje się na prom bez pasażerów i nie ma
do  dostępu  do  niego  aż  do  wyokrętowania!  W  terminalu  pilot  (po  weryfikacji  listy  i
dokumentów przez armatora) przekazuje uczestnikom wycieczki karty pokładowe opatrzone
numerem przydzielonej kabiny. Na statek każdy wchodzi samodzielnie – na każdym pokładzie
umieszczone są tablice informacyjne lokalizacji poszczególnych kabin oraz restauracji, pubu
czy dyskoteki.  
Po  zawinięciu  do  portu  w  Sztokholmie  bagaż  główny  można  zostawić  w  kabinie  i  na
zwiedzanie miasta wybrać się z bagażem podręcznym. 
W Sztokholmie uczestnicy wycieczki do centrum miasta dojeżdżają autokarem. 
W drodze powrotnej uczestnicy są w tych samych kabinach. 

Jakie są terminy płatności? 
Płatności przyjmujemy po podpisaniu umowy o wycieczkę. 

Płatność w przypadku zapisu osób indywidualnych: 
przy podpisaniu umowy płatność w wysokości 300 złotych/osobę. 
Dopłata pozostałej wynikającej z umowy należności do dnia 13.09.2019 roku. 

Płatności przy zapisach grupowych za pośrednictwem szkoły określać będzie umowa. 

Jakie są koszty rezygnacji? 
Koszty rezygnacji 

– Przy zgłoszeniu rezygnacji do dnia 15.08.2019 wynoszą 30% ceny wycieczki.
– Przy zgłoszeniu rezygnacji od 16.09 – 11.09.2019 wynoszą 70% ceny wycieczki. 
– Przy zgłoszeniu rezygnacji od 12.09 do 11.10.2019 wynoszą 90% ceny wycieczki. 

Jakie dokumenty są wymagane do przekroczenia granicy? 
Każdy uczestnik wycieczki musi mieć na wycieczce ważny dowód osobisty lub paszport. 

http://www.fokus.waw.pl/



