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27th WORL GAS CONFERENCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
27 Światowa Konferencja Gazowa (WGC 2018) to najważniejsze wydarzenie gazownicze,                             
o zasięgu ogólnoświatowym, w którym udział bierze wielu wpływowych liderów, decydentów, 
kupujących, sprzedających i ekspertów szeroko pojętej branży gazowniczej.  
 
Organizowana od 1931 roku przez Międzynarodową Unię Gazową (IGU), odbywa się co trzy lata i ma 
na celu integrację środowiska związanego z gazem ziemnym poprzez dyskusje na temat kwestii 
strategicznych, handlowych i technicznych, z jakimi musi zmierzyć się cały łańcuch wartości gazu.  
 

27 edycja Światowej Konferencji Gazowej (WGC 2018) odbywa się w Waszyngtonie w dniach                        
25 - 29 czerwca 2018 roku. Towarzyszące Konferencji Targi – dzięki obecności czołowych                      
światowych potentatów branży gazowniczej - są doskonałym miejscem do nawiązania                        
nowych relacji biznesowych i handlowych, jak również do rozmów z wybitnymi światowymi 
ekspertami i praktykami branży gazowniczej oraz zapoznania z najbardziej innowacyjnymi 
rozwiązaniami techniczno - technologicznymi w branży gazowniczej. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU TECHNICZNEGO  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Poniedziałek, 25.06.2018 

 

Zbiórka na lotnisku F. Chopina ok. godz. 4:30 
Godz.06:35 - wylot grupy do Waszyngtonu z krótką przesiadką w Brukseli: 
 
WAW - BRU       06:35 - 08:50 
BRU  - IAD         10:15 - 12:55 
 
Po przylocie - przywitanie grupy na lotnisku Dulles International przez lokalnego asystenta.   Transfer 
autokarem z lotniska do hotelu Hilton Garden Inn Washington DC/ US Capitol. Zakwaterowanie. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. 
 
 

 Wtorek, 26.06.2018 
 

Śniadanie w hotelu. Przejście do Centrum Konferencyjnego oraz udział w Targach towarzyszących 
27th World Gas Conference. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. 
 
 



 
 
 

 Środa,  27.06.18 
 

Śniadanie w hotelu. Przejście do Centrum Konferencyjnego oraz udział w Targach towarzyszących 
27th World Gas Conference. Obiadokolacja  w lokalnej restauracji około godziny 18. Dla chętnych – 
zwiedzanie Waszyngtonu. 
 
 

 Czwartek, 28.06.2018 
 
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Po krótkim zwiedzaniu około godziny 14.00 przejazd na 
lotnisko. 
 
Godz. 17:50 - wylot do Warszawy - z krótką przesiadką w Brukseli: 
 
IAD - BRU    17:50 - 07:30 +1 
BRU - WAW  09:30 - 11:35   
 
Przylot na lotnisko F.Chopina w dn. 29.06.2017 o godz. 11:35. 
 
 
 
Cena wyjazdu technicznego: 
 

                                                         12 500,00 zł + 23 % VAT 
 
Cena obejmuje: 
  

 Bilet lotniczy na trasie Warszawa – Waszyngton – Warszawa  
(1 szt. bagażu 23 kg + bagaż  podręczny) 

 Transfery z / na lotnisko 
 3 noclegi w Hotelu 3* Hilton Garden Inn Washington DC ze śniadaniami 
 3 kolacje w lokalnej restauracji (posiłek 3 – daniowy, napoje we własnym zakresie) 
 1 Light lunch w postaci voucherów na kanapki/ frytki/ wodę w dn. 27.06.2018 r. 
 Lunch w ostatnim dniu WYJAZDU (posiłek 2-daniowy, napoje we własnym zakresie) 
 Przejazdy autokarowe oraz opiekę polskojęzycznego  pilota  
 Wejściówki na Targi towarzyszące 27-th World Gas Conference 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
 Ubezpieczenie na okres pobytu NWW, KL i bagażu 

 
 
Cena nie zawiera: 
 

 Pośrednictwa wizowego i opłat wizowych 
 Grzecznościowych napiwków dla przewodników i kierowców 

 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Organizator: 
Izba Gospodarcza Gazownictwa 
Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
Tel. +48 22 631 08 38 
e-mail: office@igg.pl, www.igg.pl     
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