
        
 

 

Zapraszamy na 
   Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn  
                                      Faza grupowa, grupa C – WARNA 
 

        Termin:    07 - 13.10.2015 r. 
 

Program wyjazdu:  
 
07.10.2015 
- wyjazd z Polski w godzinach południowych. Przejazd przez Słowację,  
  Węgry i Rumunię z krótkimi postojami na posiłki realizowane we 
  własnym zakresie 
  
08.10.2015 
- przyjazd do Warny w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie  
w hotelu w Warnie, odpoczynek, obiadokolacja 
  
09.10.2015  
- śniadanie  
- wycieczka do Monastyru  
- wczesna obiadokolacja 
-  transfer  na mecz Słowenia - Białoruś oraz Polska – Belgia 
 
10.10.2015  
- śniadanie 
- spacer po Warnie 
- wczesna obiadokolacja 
- transfer na mecz Belgia - Białoruś oraz Polska – Słowenia 
 
11.10.2015  
- śniadanie,  odpoczynek  
 * możliwość  wycieczki do Neseberu 
- wczesna obiadokolacja 
-  transfer na mecz Belgia - Słowenia oraz Polska – Białoruś 
 
12.10.2015 
- śniadanie, wykwaterowanie z hotelu  
- wyjazd w  drogę powrotną, posiłki realizowane we własnym zakresie 
  
13.10.2015 
- przyjazd do Świdnika w godzinach południowych 

 

Cena :     1035,- zł /osobę (przy min 40 uczestnikach) 

http://www.google.pl/url?url=http://www.solidarnosc.org.pl/component/banners/click/25&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IOyUVaTvKYrbU_D5q5gG&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFib8Yu3DcxHkC2nkN6fhbn5LxSRg


              
Cena zawiera :  

 - przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, wc, dvd) 

 - obsługę pilota 

 - zakwaterowanie - 4 noclegi - hotel PLISKA*** w Warnie (pokoje 2, 3 os.)  

 - wyżywienie: 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja 

 - bilet wstępu do Monastyru Aładża 

 - ubezpieczenie KL + NNW w AXA TUiR Polska SA  

 - pakiet biletów wstępu na wszystkie 6 meczów (bilety kategorii 1) 

        09 października: godz.17:30 Słowenia - Białoruś, 

                                   godz.20:30 Polska - Belgia 

        10 października: godz. 17:30 Belgia - Białoruś,  

                                   godz. 20:30 Polska - Słowenia 

        11 października: godz.15:00 Belgia - Słowenia,  

                                   godz.18:00 Polska – Białoruś 

 

Fakultatywnie: 

   Wycieczka do NESEBERU  

-  jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskich, malowniczo położony na nie 

   wielkim półwyspie połączonym z lądem wąską mierzeją, na południe od Słonecznego  

   Brzegu. Starówka  miasta została wpisana na listę UNESCO. Zabytki z czasów starożyt- 

   nych, cerkiewki, ciekawa architektura, plątanina wąskich uliczek i  nastrojowe kawiarnie  

   nad brzegiem morza tworzą niepowtarzalną atmosferę miasteczka. Po zwiedzaniu czas  

   wolny na zakup pamiątek.  

 
                   Cena:  30 zł/ przy min. 40 uczestnikach 
 

 

Zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24) do 15 września 2015 r. 

Przy zapisie obowiązkowa wpłata zaliczki w kwocie 300 zł. 

 
Dla osób uprawnionych możliwość dofinansowania z Funduszu Socjalnego oraz związku. 
 
 
 
 

Komisja Międzyzakładowa 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

WSK „PZL-ŚWIDNIK” S.A. 

Adres: ul. Aleja Lotników Polskich 1 

21-045 Świdnik 

Andrzej.Kuchta@agustawestland.com 

www.solidarnoscpzlswidnik.pl 

 

tel. 81 722 66 56 
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