KOMUNIKAT DOT. ORGANIZACJI

WYJAZDU SKOLENIOWEGO
KASZUBY 14.05 – 19.05.2018 R.
Automobilklub Wielkopolski informuje, że planowany jest wyjazd szkoleniowy
dla działaczy imprez turystycznych pt. „Aktywni Seniorzy”.

Koszt uczestnictwa

1350,00 zł.

Dla członków Automobilklubu Wielkopolski nie mających zaległości
w opłaconych (łącznie z 2018 r.) składkach przewidziana jest dopłata.
Wysokość indywidualnej dopłaty zależna jest od spełnienia warunków
określonych w „Regulaminie zasad dofinansowania wyjazdów dla członków
i pracowników Automobilklubu Wielkopolski”.
Wysokość wpłaty I –ej raty

150,00 zł

do 31.01.2018 r.

Zapisy wraz z przedpłatą przyjmowane będą od dnia 25.01.2018 r.
w siedzibie AW w budynku DELTA u kol. Grzegorza Rybaka lub
telefonicznie – 665 799 872 z jednoczesną wpłatą przelewem na konto
Automobilklubu Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

Bank WBK WZ o/Poznań
Nr konta 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
z dopiskiem „Kaszuby 2018 r.”
Pierwszeństwo w uczestnictwie mają członkowie A.W. i ich rodziny.
Ilość miejsc ograniczona.
W ramach wyjazdu szkoleniowego, poza częścią teoretyczną przewidziane
jest zwiedzanie ciekawych obiektów i miejsc Ziemi Kaszubskiej między
innymi:
Bytów - zwiedzanie gotyckiego Zamku Krzyżackiego,
Darłowo - zwiedzanie miasta, czas na spacery wizyta w Zamku Książąt Pomorskich,
Lębork - zwiedzanie miast, wizyta w Muzeum Kaszubskim,
Kościerzyna – zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa,
Będomin - zwiedzanie Muzeum Hymnu,
Chmielno – zwiedzanie Muzeum Ceramiki i sztuki regionalnej,
Wdzydze Kiszewskie – Park Etnograficzny i inne godne zobaczenia elementy folkloru
Kaszubskiego.

Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

5 noclegów – hotel Adler ***(3 noce), hotel Grand Lubicz***** (2 noce)
5 śniadania (bufet), 5 obiadokolacji (bufet), 1 obiad w drodze powrotnej
przejazd licencjonowanym autokarem
ubezpieczenie, opieka pilota na całej trasie przejazdu
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni
udział w szkoleniu jest bezpłatny

Atrakcje hotelu Grand Lubicz***** zawarte w cenie:
- nieograniczone korzystanie z Centrum Wellness:
* basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką i podwodnymi leżankami.
* basen solankowy VIP z basenem zewnętrznym.
* 4-torowy basen sportowy,
* jacuzzi, sauna sucha, sauna fińska, sauna IR, łaźnia parowa, łaźnia ziołowa
* grota solna z tężnią
- nieograniczone korzystanie z siłowni i zajęć fitness
Odpowiedzialny za organizację

Artur Skrzypecki

