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INDIE – BAŚNIOWY RADŻASTAN 
 

 W imieniu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki NRA mamy 
przyjemność zaprosić Koleżanki I Kolegów adwokatów wraz z osobami bliskimi na wycieczkę: 
Indie – Baśniowy Radżastan w dniach 29 kwiecień - 6 maj 2017 roku. Bogaty program 
wycieczki, przygotowany specjalnie dla Nas pozwoli odwiedzić miejsca, które nie bez powodu 
są określane Krainą z 1001 nocy. W czasie wycieczki zobaczymy stolicę kraju – Delhi, magiczną 
Agrę z Czerwonym Fortem, tajemnicze Fatepur Sikri, baśniowy Taj Mahal – klejnot zamknięty  
w marmurze, zasmakujemy wyjątkowej kuchni, będziemy spać w Radżastańskim Pałacu  
i wjeżdżać na słoniu  jak niegdyś Maharadża, będzie też czas aby skorzystać ze SPA lub 
hinduskich masaży ajurwedyjskich… ( pełny program wycieczki w załączeniu). 

 

 Organizację wycieczki powierzyliśmy firmie POLKA TRAVEL (www.polkatravel.pl), 
która zrealizowała w roku ubiegłym niezapomnianą wycieczkę do Ziemi Świętej. Firma jest 
członkiem prestiżowej organizacji zrzeszającej firmy turystyczne - SOIT (22 członków z całej 
Polski) a także światowego związku SITE, w których członkostwo jest skrupulatnie 
limitowane.  

 Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie akcesu uczestnictwa w wycieczce na 
adres mailowy adw. Jerzego Zięby: jerzy.zieba@wp.pl oraz w biurze POLKA TRAVEL na adres 
mailowy:polka1@polkatravel.pl w terminie do dnia 15 października 2016 r.  



 Wraz ze zgłoszeniem prosimy do dnia 15 października 2016 r. przesłać kwotę 1500 
pln tytułem zaliczki na bilety lotnicze i potwierdzenie świadczeń hotelowych w tym noclegu w 
Hotelu Historycznym w Jaipurze na rachunek bankowy POLKA TRAVEL - konto do wpłaty 
zaliczki: Bank BNP BGZ PARIBAS PLN 36 1600 1273 0002 1101 9340 4001. 

O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, cena wycieczki 
dla grupy 40 osobowej wynosi 3.388pln/os plus 738 USD/os. (O ile nie udałoby się zebrać 
wymaganej liczby osób, zastrzegliśmy sobie w Polka Travel  prawo do bezkosztowego 
anulowania imprezy, wówczas nastąpi zwrot wpłaconych zaliczek do 30.10.2016). 

 Poprosiliśmy także Polkę Travel, aby dla Państwa komfortu zawarła wszelkie opłaty w 
cenie, w tym także obligatoryjne napiwki dla obsługi, bilety wstępu, opłaty lotniskowe, itp. W 
ten sposób oferta nie zawiera kosztów ukrytych, jakie często klienci biur muszą ponosić na 
miejscu. 

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy program wycieczki z informacjami dodatkowymi. 

 Mamy nadzieję, że ta niestandardowa oferta wyjazdu do Indii spotka się  
z życzliwym zainteresowaniem ze strony Państwa i wspólnym udziałem w tej niezwykłej 
podróży.  

Serdecznie zapraszamy: 
 
Adw. Jerzy Zięba (koordynator organizacji wycieczki) 
Dziekan ORA w Kielcach 
 
Adw. Stanisław Estreich 
Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA 


