
  

 

 

 

 

 

 

  

Szanowni Państwo, 

 

W związku z Państwa deklaracją wzięcia udziału w szkoleniu zagranicznym w Buenos Aires w 

Argentynie organizowanym przez  Komisje  Zagraniczną i Praw Człowieka Rady  Okręgowej Izby  

Radców  Prawnych w  Warszawie,  uprzejmie proszę o dokonanie w dniach 19 kwietnia  – 5 maja 

2022  zgłoszenia bezpośrednio do przedstawiciela biura ECCO HOLIDAY Pana Maurycego Czuba, 

adres e-mail maurycy.czuba@eccoholiday.com (kontakt tel. 694-960-375). 

 

 

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://forms.eccoholiday.com/forms/formularz-zamowienia/0 

 

 

Termin i cena : 

725 CONTINENTAL HOTEL : 

http://www.725continental.com/default-en.html 

09-18/11/2022 : 7550 pln netto / 1 osoby 

Dopłata do pokoju 1-osobowego : 1850pln 

 

Zaliczka podstawowa stanowi 30% wartości rezerwacji - kwota 2265 pln / 1 os., płatna przelewem 

lub kartą płatniczą w terminie 24h od dnia utworzenia rezerwacji. 

 

Rozliczenie rezerwacji ma miejsce zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

do 09.06 – kwota 3720 zł/os. ( w wersji podstawowej) 

do 10.09 – kwota 1565 zł/os. ( w wersji podstawowej) 

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 Argentyny, czyli do dnia 20 kwietnia 2023 r. Nie ma obowiązku wizowego dla 

obywateli polskich przy pobytach do 180 dni w celach turystycznych. 
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Ramowy program pobytu : 

 

Dzień 1, 09 listopada 2022 r. 
 

Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie o godz. 16:00. Odprawa bagażowa i o godz. 

19:00 przelot samolotem rejsowym linii Lufthansa do Frankfurtu. Przylot do Frankfurtu o godz. 

20:45, następnie o godz. 22:15 przelot samolotem rejsowym linii Luftansa do Buenos Aires. Przylot 

do Buenos Aires o godz. 08:05 (10 listopada) czasu lokalnego. Powitanie na lotnisku i przejazd 

autokarem do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami 

szkolenia. 

 

 

Dzień 2-8, 10-16listopada 2022 r. 
 

Śniadania w restauracji hotelu. 

W  dniach  10 -  16 listopada  2022  r.  nastąpi  realizacja  programu  przygotowanego  przez  

Komisję Zagraniczną i Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

Pełny program szkolenia wraz z konkretnymi terminami oraz godzinami spotkań zostanie 

przedstawiony uczestnikom we wrześniu 2022 r.  

 

W programie szkolenia m.in.: 

• wizyta studyjna w Sądzie 

• spotkanie w Ambasadzie RP w Argentynie 

• spotkania w kancelariach prawnych z argentyńskimi prawnikami 

• wykłady z elementów prawa  cywilnego, karnego i handlowego obowiązującego w 

Argentynie 

• wizyta w izbie adwokackiej 

• wizyta w Parlamencie 

• program kulturalno-oświatowy. 

 

 

Dzień 9, 17 listopada 2022r. 
 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu do godz.12:00.Czas wolny. Ok. godz.13:30 przejazd 

autokarem na lotnisko, odprawa bagażowa i o godz. 18:05, przelot samolotem rejsowym linii 

Lufthansa  do Frankfurtu. 

 

Dzień 10, 18 listopada 2022r. 

 

Przylot do Frankfurtu o godz. 11:15 czasu lokalnego, następnie o godz. 12:20 przelot samolotem 

rejsowym 

linii Lufthansa do Polski. Przylot do Warszawy o godz13:55  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Świadczenia objęte ceną wyjazdu : 

- przelot samolotem rejsowym linii Lufthansa z międzylądowaniem we Frankfurcie na  trasie 

  Warszawa – Buenos Aires – Warszawa, 

- zakwaterowanie : 7 noclegów w 725 CONTINENTAL HOTEL 

- pokoje 2-osobowe, 

- wyżywienie – 7 śniadań w formie bufetu w restauracji hotelu, 

- transfery na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, 

- opieka polskiego pilota podczas realizacji wyjazdu, 

- ubezpieczenie podstawowe : KL, NNW, 

- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

- bagaż podręczny 8 kg/os. oraz bagaż główny 23 kg/os. 

 

 

Anulacja rezerwacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Ecco Holiday. 

 

 

Informacje i kontakt : Ecco Holiday 

Maurycy Czuba  tel. 694-960-375, 

 maurycy.czuba@eccoholiday.com 
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