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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum Warszawy do Islandii. Wizyta jest 

związana z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerem Islandzkim (Turf House) a Muzeum 

Warszawy. Celem wizyty jest wymiana doświadczeń na temat muzealnictwa, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i historycznego pomiędzy Muzeum Warszawy, a Partnerem 

Islandzkim czyli Turf House co może zaprocentować cennymi projektami badawczymi 

związanymi z historią Warszawy. 

 

1) Liczba uczestników – 6 osób; 

 

2) termin – ostatni tydzień sierpnia br. preferowany termin 24.08.2015 r. – 31.08. 2015 r. 

(dopuszczalne 25.08.2015 r. – 01.09.2015 r. lub 26.08.2015 r. – 2.09.2015 r.); 

 
3)  zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa – Reykjawik, Reykjawik – Warszawa. 

Preferowane połączenia bezpośrednie lub najdogodniejsze połączenia z przesiadką ( 

1 przesiadka); 

 
4) opłaty lotniskowe; 

 
5) zapewnienie transportu z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko; 

 
6) noclegi – hotele o standardzie 3 gwiazdkowym, pokoje 2 - osobowe; 

 
7) wyżywienie: śniadania i obiadokolacje; 
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8)  zapewnienie przejazdów w Islandii – planowany wyjazd do Parku Narodowego 

Thingvellir, Krysztalowa jaskinia - Svínafellsjökull w Skaftafell, wodospad Gullfoss, 

wizyta w Blue Lagoon, wizyta w Islandic Turf House pod Reykjawikiem, Reykjawik; 

 
9) Ubezpieczenie; 

 
10) Opieka polskiego pilota. 

 
 

 

 


