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VII RAJD SZLAKIEM HYMNU - TADEUSZ KOSCIUSZKO I
KAZIMIERZ PULASKI W USA
Biuro Podróży Invitatio, ma wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej realizacji Rajdów
Motocyklowych śladem naszej wielkiej narodowej historii i bohaterów.
Tegoroczny Rajd zaplanowany jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznamy historię kryjącą się za bohaterstwem i
poświęceniem dwójki naszych rodaków, którzy mocno zasłużyli się zarówno dla Rzeczypospolitej jak i dla rodzącej
się suwerenności Stanów Zjednoczonych.
„VII Rajd szlakiem hymnu - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski w USA” będzie nie tylko wspaniałą lekcją historii
dla wszystkich uczestników, będzie dziękczynnym uhonorowaniem kanonizacji św.Jana Pawła II, będzie szansą na
poznanie miast i miasteczek Wschodniego Wybrzeża USA, przeżycie wspaniałej przygody na stalowych maszynach w
trasie, wraz ze znanymi twarzami obok siebie.
Zwiedzimy tętniące życiem metropolie m.in. Najbardziej polskie miasto poza Polska – Chicago, tętniące życiem 24
godziny na dobę – Nowy Jork czy historyczną Filadelfię.
Nie zabraknie sielskich klimatów trasy i sennych małych miejscowości po drodze, gdzie można poczuć „prawdziwe
USA”.
Zwiedzimy pola bitew, gdzie zasłużyli się w bitwach Kościuszko i Pułaski, Akademię Wojskową West Point – gdzie
studiował sztukę wojny Tadeusz Kościuszko, a dziś kształcą się oficerowie najsilniejszej armii świata.
Spotkamy się z Polonią , ludźmi mieszkającymi na co dzień w USA, którzy podzielą się z nami tym jak wiry historii
rzuciły ich rodziny tak daleko od Ojczyzny.
Serdecznie zapraszamy do udziały w wyprawie przygotowanej przez zespół Invitatio oraz Komandora Rajdu Księdza
Jana Zalewskiego.

Cena ok.: 5 850 PLN zł/os. w pokoju 3-osobowym (cena skalkulowana dla grupy 30 osób)
Cena ok.: 6 570 PLN zł/os. w pokoju 2-osobowym (cena skalkulowana dla grupy 30 osób)
Cena ok.: 6 660 PLN zł/os. w pokoju 3-osobowym (cena skalkulowana dla grupy 20 osób)
Cena ok.: 7 470 PLN zł/os. w pokoju 2-osobowym (cena skalkulowana dla grupy 20 osób)
Cena ok.: 10 980 PLN zł/os. w pokoju 1-osobowym (cena skalkulowana dla grupy 20 osób)
Kalkulacja z dn. 28.11.2014r

Cena zawiera:


15 noclegów ze śniadaniami w sieci hotelowej Comfort Hotels/Red Roof Inn/Ramada/Days Inn (możliwość
poszerzenia o obiadokolacje na trasie cena ok. 480 USD/os)



Ubezpieczenie turystyczne KL (50 000 EUR)/NNW (5000 EUR)/BP (400 EUR) w firmie AXA



Opiekę pilota oraz przewodnictwo po miastach w programie



Obsługę techniczną rajdu



Transport lotnisko-hotel-lotnisko

Cena nie zawiera:


Biletów lotniczych na trasie Warszawa – Chicago– Warszawa, cena na 22.11.2014r. - 2 590 PLN/os



Opłat za dostarczenie motocykla na rajd



Opłat drogowych



Obiadokolacji cena ok. 25 USD/os/dzień



Biletów wstępów do zwiedzanych atrakcji (ok.350 USD)



Ubezpieczenia pojazdu na terenie USA



Wypożyczenie zestawów słuchawkowych "Audioguide" ok. 100 PLN/os



Opłaty konsularnej za rozpatrzenie wniosku o wizę turystyczną do USA 160 USD, przeliczane na PLN wg
kursu z dnia złożenia aplikacji wizowej + 100 PLN za pośrednictwo wizowe

Zapraszamy serdecznie
Zespół Invitatio

