
 

 

 

Szanowni Państwo, 
 
W związku z Państwa deklaracją wzięcia udziału w szkoleniu zagranicznym w Meksyku organizowanym 
przez Komisje Zagraniczną Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, uprzejmie proszę  
o dokonanie w dniach 14 - 25 marca 2019  zgłoszenia bezpośrednio do przedstawiciela biura ECCO 
HOLIDAY Pani Mileny Dzierżanowskiej, adrese-mail milena.dzierzanowska@eccobusiness.pl (kontakt tel. 
695-790-345).        
 
W celu utworzenia rezerwacji konieczne jest wskazanie następujących danych osobowych: 
- imiona i nazwiska zgodne z paszportem, 
- data urodzenia, 
- adres korespondencyjny              
- numer kontaktowy telefonu        
- adres e-mail                                 
 
Przesłanie danych osobowych proszę potwierdzić poprzez kontakt telefoniczny  
lub e-mail. Dane osobowe proponujemy przekazać za pośrednictwem bezpiecznego formularza 
dostępnego pod niżej wskazanym linkiem  : 
https://www.eccoholiday.com/kontakt/formularz-kontaktowy/  
Ważne : jako właściwy dział do przekazania danych proszę wybrać : Ecco Business. 
 
 
Termin i cena : 
 
Hotel 4* CASA BLANCA : 
https://www.hotel-casablanca.com.mx/ 

19-26/11/2019 : 5650 pln netto / 1 osoby   

Dopłata do pokoju 1-osobowego : 930 pln 
 
Zaliczka podstawowa stanowi 20% wartości rezerwacji - kwota 1130 pln / 1 os., płatna przelewem lub kartą 
płatniczą w terminie 24h od dnia utworzenia rezerwacji. 
 
Rozliczenie rezerwacji ma miejsce na 31 dni przed wyjazdem, tj. do dnia 18 października 2019. 
Ważne: dokonanie wpłaty za rezerwację jest potwierdzeniem akceptacji oferty i warunków umowy 
oraz  zapoznania się z wszystkimi załączonymi informacjami. 

 
W celu realizacji wyjazdu  niezbędny jest paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z 

Meksyku, czyli do dnia 20 maja 2020 r. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach 
do 180 dni w celach turystycznych.  
 
 
Ramowy program pobytu : 
Dzień 1, 19 listopada 2019 r. 

Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie o godz. 04:05. Odprawa bagażowa i o godz. 06:05 
przelot samolotem rejsowym linii KLM do Holandii. Przylot do Amsterdamu o godz. 08:15, następnie  
o godz. 14:35 przelot samolotem rejsowym linii KLM do Meksyku. Przylot do Mexico City o godz. 19:25 
czasu lokalnego. Powitanie na lotnisku i przejazd autokarem do Hotelu 4* Casa Blanca. Zakwaterowanie  
w pokojach. Nocleg. 
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Dzień 2-6, 20-24 listopada 2019 r. 

Śniadania w restauracji hotelu.  
W dniach 20 - 24 listopada 2019 r. nastąpi realizacja programu przygotowanego przez Komisję 
zagraniczną OIRP  w Warszawie. Pełny program szkolenia zostanie podany w terminie do 30 czerwca 
2019 r. 
 
W programie szkolenia m.in.: 

 wizyta studyjna w sądach; 

 spotkania w kancelariach prawnych, w Izbie Adwokackiej, w Prokuraturze Generalnej,  
w meksykańsko – polskiej Izbie handlowej oraz w Ambasadzie RP,  a także spotkanie 
z przedstawicielami meksykańsko – polskiej Izby Handlowej; 

 spotkanie z przedstawicielami meksykańskiej organizacji pracodawców COPARMEX 
(coparmex.org.mx) 

 spotkanie z OMA – Organización Mundial de Abogados 

 wykłady z elementów prawa cywilnego, karnego i handlowego obowiązującego  
w Meksyku;  

 wspólne zwiedzanie miasta, wycieczki fakultatywne, w tym Teotihuacan,Taxco i Tula; 

 program kulturalno-oświatowy. 

 
Dzień 7, 25 listopada 2019 r. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu do godz.12:00. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu  i czas do 
dyspozycji Uczestników. Ok. godz.19:00 przejazd autokarem na lotnisko, odprawa bagażowa i o godz. 21:55 
przelot samolotem rejsowym linii KLM do Holandii.  
 
Dzień 8, 26 listopada 2019 r.  

Przylot do Amsterdamu o godz. 15:10 czasu lokalnego, następnie o godz. 21:25 przelot samolotem rejsowym 
linii KLM do Polski. Przylot do Warszawy o godz. 23:25. 
 
 
W trakcie pobytu proponujemy zainteresowanym Uczestnikom szkolenia wycieczki fakultatywne: 
 
Mexico City+ Teotihuacan : 
Zapraszamy na zwiedzanie Mexico City, jednej z największych aglomeracji miejskich świata, wzniesionej na 
gruzach prastarego Tenochtitlan - stolicy Montezumy - władcy Azteków. Proponujemy przejazd do 
Centrum Historycznego Miasta Meksyk i wizytę na Placu Konstytucji zwanym popularnie „Zocalo” oraz  
w Pałacu Narodowym (freski słynnego artysty Diego Rivery), następnie Katedra Metropolitalna, kryjąca 
wiele „poloników” i ruiny największej piramidy azteckiej, tzw. Templo Mayor. Następnie przejazd  
w kierunku Teotihuacan i lunch w pobliżu piramid. Zapraszamy na zwiedzanie strefy archeologicznej 
usytuowanej na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rozległość i rozmach architektoniczny kompleksu 
świadczą o potędze indiańskiej cywilizacji. W czasach największej świetności miasto zamieszkiwało ok. 
200 000 mieszkańców. Zobaczyć można m.in. Aleję Zmarłych, piramidy Słońca i Księżyca, piramidę 
Pierzastego Węża i Pałac Ptaka-Motyla. Na zakończenie zwiedzania proponujemy wizytę w warsztacie 
produkującym pamiątki z półszlachetnych kamieni. Powrót  do hotelu ok. godz.19:00. Cena : 60 USD / 1 os. 
 
Taxco : 
Zapraszamy do Taxco, czas przejazdu ok. 2h30min. Proponujemy zwiedzanie „stolicy srebra”, wjazd 
„garbuskami” do centrum,  spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta: barokowy kościół Św. Priscylii 
i Św. Sebastiana, Plac Bordy. Ponadto wizyta w warsztacie srebra, gdzie dowiemy się o obróbce tego metalu 



 

 

 

– z możliwością zakupu srebra. W drodze powrotnej lunch w Hacjendzie Vista Hermosa. W godzinach 
popołudniowych powrót do hotelu. Cena : 80 USD / 1 os. 
 
Pełna lista wycieczek fakultatywnych zostanie przedstawiona w terminie do 30 czerwca 2019 r. 
 
 
Świadczenia objęte ceną wyjazdu : 

- przelot samolotem rejsowym linii KLM z międzylądowaniem w Amsterdamie na trasie  Warszawa – 
Mexico City – Warszawa, 
- zakwaterowanie : 6 noclegów w Hotelu 4* Casa Blanca,  
- pokoje 2-osobowe typu twin, 2 osobne łóżka, 
- wyżywienie – 6 śniadań w formie bufetu w restauracji hotelu,  
- transfery na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, 
- opieka polskiego pilota podczas realizacji wyjazdu z biegłą znajomością języka hiszpańskiego, 
- ubezpieczenie podstawowe na świat : KL, NNW, 
 
 
Warunki rezerwacji grupowych w liniach AIR FRANCE / KLM / DELTA : 
Anulacja całkowita : 
- do 61 dni przed wylotem : koszt 2% wartości rezerwacji, 
- między 60-31 dni przed wylotem : koszt 30% wartości rezerwacji, 
- od 30 dni przed wylotem : koszt 100% wartość rezerwacji, 
- po wystawieniu biletu – bilet nie podlega zwrotowi, 
 
Anulacja częściowa : 
- do 61 dni przed wylotem : 20%  miejsc może zostać anulowanych bezkosztowo, powyżej 20% miejsc  – 
koszt 2% wartości biletu, 
- między 60-31 dni przed wylotem : anulacja każdego miejsca to koszt 30% wartości biletu, 
- od 30 dni przed wylotem : anulacja każdego miejsca to koszt 100% wartości biletu, 
- po wystawieniu biletu – bilet nie podlega zwrotowi 
 
Proponowane rozliczenie wyjazdu : 
- „Organizacja świadczeń zgodnie z umową” - Procedura Marża dla Biur Podróży 
lub 
- „Organizacja wyjazdu szkoleniowo-konferencyjnego do Meksyku w dniach …” - faktura vat 23% 
lub 
- Rozliczenie na podstawie rezerwacji indywidualnych dla Uczestników wyjazdu zgodnie                 z 
warunkami uczestnictwa Ecco Holiday 
 
 
 
 
Informacje i kontakt :  
Ecco Business  
Milena Dzierżanowska 
tel. 695-790-345,                                                        
milena.dzierzanowska@eccobusiness.pl 

 


