
Stomával Párizsba 

2014. május 08-12. 
 

 

Kedves Sortársaim!  

 

A múlt év decemberében megrendezett ILCO Karácsonyunkon az egyik Stoma et Vita  5 éves 

évfordulós, már nem fiatal klubtagunk megköszönte a megemlékezést, és azt mondta: 

„Nagyon örülök, hogy megértem ezt az évfordulót, köszönöm a megemlékezést, de addig nem 

szeretnék meghalni, míg nem látom Párizst” 

 

Akkor én gondoltam egy nagyot: Megszervezem ezt az utazást hogy teljesüljön az álma az 

ünnepeltnek! Ehhez szükségünk van a Ti segítségetekre is! Éppen ezért szeretném 

meghirdetni ezt az utazást az ILCO-s társadalom számára is! Menjünk „Stomával 

Párizsba” 

 
Utazásunkhoz a már egyesületünk által ismert NESZEBÁR- TRAVEL utazási irodától kértem 

ajánlatot, amit csatolom a levelem mellékleteként. 

 

Ebből látjátok, hogy a Részvételi díj 69.900.- ft. Ez a költség tartalmazza az ajánlat 

második oldalán felsorolt költségeket 

 

- Autóbusz közlekedést 

- Szállást 4 éjszakára 

- 4 reggeli a szállodákban 

- Idegenvezetést 

 

Utasbiztosítás  5 napra 5 x 460 ft/fő= 2.300,. ft       

 

Programunk szerint a következő helyekre  látogatunk el, ami külön költség és euróban 

kell magunkkal vinni(árfolyamtól függően) 

 

Versailles                 15.00 euró           kb     4.700.- ft  

Louvre                     11. 00 euró          kb.    3.500.- ft 

Eiffel torony             15. 00 euro           kb.    4.700.- ft          

Diadalív                    9. 00 euro           kb.    2.800.- ft 

Napóleon sírja          9. 50 euro           kb     3.000.- ft 

  

Vacsora 2x 14 euro 28. 00 euro           kb     8.700.- ft 

 

Összesen:                87.50 euró           kb    27.125.- ft 

 

Gyakorlatilag, ha összeadjuk, 69. 900.- + 2.300.- + 27.125.- ft =  99.325.- ft 

forintban! 

 
Fakultatív program lehet még Hajózás az esti fényben a Szajnán  25 euro. Aki ajándékot 

szeretne vásárolni, az még váltson be saját megítélése szerint eurót. 

 



A részvételi díjat én,  Kovács Istvánné fogom  beszedni. 69. 900.- + 2.300.- = 72.200.- ft 

(részvételi díj + utasbiztosítás) 

Az utazás 40 fő esetén valósul meg. 

 

Jelentkezéskor 30.000.- ft előleget kérnénk szépen befizetni, a teljes a fennmaradó 

42.200.- ft-ot április 30 ig kiegyenlíteni. Utazás előtt egy hónappal az előleget, csak 

nagyon indokolt esetben adjuk vissza!  

 

A Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében jegyezzük.  

 

Indulás  Nyíregyházáról.  Csatlakozás Budapesten a Hősök terén, Tatbányán, és 

Győrben.  Aki eltérő útirányban lakik, a nevezett helyekre kell utaznia.  

 

 
                


