25. Ogólnopolski Zjazd Krystyn
12-13-14.03.2022 Warszawa
Program ramowy
GRUPA ŚLĄSKA
Pakiet 3D (3 dni /2 noce) 12-13-14.03.2022
12.03.2022 – sobota
Godzina 07.30 zbiórka uczestniczek na katowickim Rynku
Godzina 08.00 wyjazd do Warszawy, po drodze krótkie postoje (trasa: 300 km, czas przejazdu ok. 5 h)
Godzina 13.00 przyjazd do Warszawy,
Zakwaterowanie w Hotelu Gromada Centrum (Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2)
Hotel Gromada Centrum 3*/4* położony jest w centrum Warszawy, blisko Dworca Centralnego,
w pobliżu 2 linii metra. Ciche centrum w pobliżu największych atrakcji miasta (Trakt Królewski, Stare Miasto)
Hotel oferuje przestronne pokoje o standardzie 3 * i 4* wyposażone w łazienkę, telewizor, czajnik
bezprzewodowy, zestaw do parzenia kawy i herbaty, suszarkę do włosów, TV.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
Możliwość pozostawienia bagażu w bagażowni hotelowej .
Godzina 16.00 obiadokolacja w restauracji hotelowej (zgodnie z zakwaterowaniem). Czas wolny.
Godzina 19.00 Spektakl w Teatrze Narodowym (Plac Teatralny 3) .
Najstarszy istniejący do dziś teatr w Polsce, założony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Zakończenie spektaklu, powrót do Hotelu na nocleg.
13.03.2022 – niedziela
Godzina 07.00-08.30 śniadanie w formie bufetu.
Godzina 08.50 spotkanie z przewodnikiem w recepcji hotelowej (podział na grupy), spacer po Warszawie
Godzina 09.30 Msza Św. w intencji wszystkich Krystyn sprawowana będzie przez Ks. kard. Kazimierza
Nycza w Archikatedrze Warszawskiej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.
Godzina 11.00 po mszy przejście z przewodnikiem na Stare Miasto pod pomnik Syrenki
Godzina 11.15 wspólne zdjęcie Krystyn pod pomnikiem Syrenki
Godzina 11.30 dalsze zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (podział na grupy), w programie zwiedzania:
Stare Miasto, Zamek Królewski, Muzeum Chopina / Muzeum Warszawy
Powrót do Hotelu
Godzina 15.30 obiad w restauracji hotelowej, czas wolny
Godzina 18.30 Uroczysta Kolacja Imieninowa
Godzina 19:00 Rozpoczęcie wieczoru przez Panią Prezes Stowarzyszenia Krystyn im. K. Bochenek Krystynę Urgacz i prowadzących Krystynę Gucewicz i Krystynę Giżowską
Występ Gwiazdy Wieczoru: Krystyna Durys wraz z Zespołem
Prezentacja książki Krystyny Gucewicz
Zabawa w rytmach disco
Zakończenie imprezy imieninowej ok. godz. 23.59.
Nocleg w Hotelu
14.03.2022 – poniedziałek
Godzina 08.00-09.00 śniadanie w formie bufetu
Wykwaterowanie z pokoi hotelowych, możliwość pozostawienia bagażu w bagażowni hotelowej .
Godzina 09.30 Przejście na ul. Wiejską, zwiedzanie budynku Sejmu i Senatu z przewodnikiem.
(ulica Wiejska 4/6/8).
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wicemarszałek Senatu śp.
Krystynie Bochenek.
Godzina 13.00 obiad w Senacie

Godzina 14.30 wyjazd do Katowic, po drodze krótkie postoje (trasa: 300 km czas przejazdu ok. 5 h)
Godzina 20.00 przyjazd do Katowic (Dworzec Autobusowy ul Sądowa ) .
Zakończenie Zjazdu .

Pakiet 3D (3 dni /2 noclegi) 12-13-14.03.2022
Cena: 1.005,00 zł zakwaterowanie w Hotelu Gromada Centrum pokoje o standardzie 3* (z upustem za
transport). Pełny koszt transportu ok. 140,00 zł razem 1.145,00 zł
1.095,00 zł zakwaterowanie w Hotelu Gromada Centrum pokoje o standardzie 4* (z upustem za
transport). Pełny koszt transportu ok. 140,00 zł razem 1.235,00 zł
Cena obejmuje:
pakiet organizacyjny, przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, składkę na TFG, składkę na TFP
12.03 - sobota: obiadokolacja, spektakl w Teatrze Narodowym, nocleg
13.03 - niedziela: śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem, obiad, Kolację Imieninową, nocleg.
14.03 - poniedziałek: śniadanie, zwiedzanie Sejmu i Senatu, obiad
Dodatkowe świadczenia:
Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym o standardzie 3*, dopłata wynosi: 150,00 zł /doba
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Rekomendujemy zakup ubezpieczenia, które daje możliwość zwrotu 100% wpłaconych środków w przypadku
zachorowania na COVID-19 lub kwarantannę (administracyjną)
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji rozszerzone o zachorowanie na COVID-19
Składka ubezpieczenia to 5,31 % wartości imprezy
Kiedy mogę kupić polisę?
- w terminie do 5 dni od daty wpłaty lub podpisania umowy (jeśli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni),
- w dniu wpłaty lub podpisania umowy (jeśli do wyjazdu pozostało 30 dni lub mniej)
Kogo dotyczy ubezpieczenie? Ubezpieczonego.

Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest:
Telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsca w biurze organizacyjnym i wpłata zaliczki w wysokości
min. 30% ceny w dniu otrzymania potwierdzenia rezerwacji przez organizatora . Pozostałą kwotę należy
uregulować do dnia 10.02.2022.
Wpłata na konto: Bank Credit Agricole numer konta 03 1940 1076 3193 2749 0000 0000 (z podaniem
swoich danych: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu).
Uwagi:
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wyeliminowania ryzyka zakażeń covidowych Zjazd realizowany
będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym, wymagane będzie okazanie paszportu covidowego,
noszenie maseczek w miejscach wyznaczonych i zachowanie wymaganego dystansu.
Podczas Zjazdu obowiązują ciemne (czarne lub granatowe) okrycia wierzchnie oraz kapelusze z
poprzedniego Zjazdu w Kołobrzegu
Zaproszenie na Kolację Imieninową oraz bilety do Teatru Narodowego do odebrania w biurze organizacyjnym
w Hotelu Gromada Warszawa Centrum 3* (Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 2)
Biuro będzie czynne w dniu: 12 marca w godz. 14.00-18.00 oraz 13 marca w godz. 8.30-17.00

ST. ,,Turysta” ul. Mariacka 1, Katowice 40-014,
tel. +48 32/ 2538 766, +48 32/ 2539 768, +48 32/ 2538 111
e-mail: zjazd.krystyn@interia.pl, e-mail:turysta@turysta.katowice.pl
www.zjazdkrystyn.com.pl facebook: Ogólnopolski Zjazd Krystyn

