Podróżnik
zaprasza
Wiosenne zakupy w centrum hurtowodetalicznym PTAK w Rzgowie pod Łodzią
TERMIN: 4 marca 2018, niedziela
WYJAZD: godz.07:00, pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)
Centrum Handlowe PTAK w Rzgowie pod Łodzią jest największym w Europie
Środkowej kompleksem łączącym sprzedaż hurtową i detaliczną odzieży. Miejsce
to rozpoczęło swoją działalność w 1993, a dziś stało się centrum eksportu
polskiej mody na rynki światowe. Największą częścią Miasta Mody PTAK jest
centrum hurtowe, najpopularniejsze miejsce zaopatrzenia sklepów i butików
odzieżowych w Polsce. 2500 polskich producentów i importerów odzieży w
jednym miejscu. Centrum handlowe Ptak składa się z 8 hal targowych.

Niemożliwe jest „zwiedzić” wszystko w ciągu jednego dnia. Dlatego
została przygotowana dla państwa (już druga) ta nietypowa dla
Podróżnika wyprawa. Dowiecie się państwo gdzie najlepiej dokonać
zakupów, gdzie odpocząć, gdzie zjeść. Jak trafić do producentów
polskich a jak do importerów. Podpowiemy państwu jak i gdzie robić
zakupy u hurtowników w korzystnej cenie. Asortyment jest bardzo
szeroki od odzieży wszelkiego rodzaju, obuwia zarówno dla dorosłych
jak i dzieci – wszystko wg najmodniejszych trendów ale jest i klasyka.
Można zakupić kosmetyki, perfumy, chemię, zabawki.

Jedną z hal Centrum jest Ptak Outlet – jedno z największych w Europie

Środkowej centrów outletowych z markowymi ubraniami od najpopularniejszych
światowych brandów. Ptak Outlet to gratka dla łowców okazji: modne ubrania
można tu kupić w cenach co najmniej 30% niższych od cen w regularnych
sklepach i galeriach handlowych, a wyprzedaże i promocje nawet do 90% są tu
na porządku dziennym. Miejsce to przyciąga ponad 2 miliony klientów rocznie –
kuszą tu niskie ceny w sklepach takich marek, jak 4F, Tommy Hilfiger, Calvin
Klein, Lacoste, Nike, Adidas, Reebok, Kazar, Guess, Mohito i wiele innych.

Powrót do Wrocławia 18:30.

CENA : 90 zł/os.

(w tym przejazd autokarem, opieka pilota, opłaty drogowe,
ubezpieczenie, podatek VAT).

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 80 zł
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko PTAK (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia oznacza
wykreślenie z listy uczestników)
lub
- gotówką po uzgodnieniu telefonicznym – tel. 609 941 775
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

