
     FRANCJA 
VAL THORENS (2300-3200 m.np.m.)

Val Thorens  (2300 m.n.p.m)- kolejny już sezon wybrana najlepszą stacją
narciarską na świecie, to  najwyżej położona  stacja  słynnego
francuskiego obszaru narciarskiego 3 Dolin, posiadającego 600 km połączonych tras.
Tereny narciarskie położone są pomiędzy 2300  a 3200m.n.p.m.  a  gwarancję
śniegu daje zarówno  duża wysokość jak  i tereny lodowcowe położone ponad
stacją, z których poprowadzone są  wspaniałe, panoramiczne trasy.  W Val Thorens 
znajdą coś dla siebie zarówno narciarze, jak i snowboardziści jest tu bowiem ponad
140 km zróżnicowanych tras oraz doskonały snowpark. Wielkim atutem Val Thorens
jest także fakt, iż prawie zawsze miejsce zakwaterowania znajduje się tu przy
jednej z licznych tras narciarskich.

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzedaż EUR z dnia zapłaty)
TERMIN 2 pok.. 4 os.

Cheval Blanc 3*
 2/3 pok. 6os.

Cheval Blanc 3*
 Apart. 4 os.

Village Monatana 4*
Apart. 6 os.

Village Monatana 4*

12.01-20.01.2018 540€ 490€ 620€ 600€

Dopłata -za 2 miejsca w autokarze 70,-€

PROGRAM: 1 dzień (piątek)- wieczorem-wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy, 
Szwajcarię do Francji 2 dzień- po południu -przyjazd do Val Thorens,
zakwaterowanie w apartamentach, odpoczynek po podróży 3 dzień-rano - odbiór
karnetów i jazda na nartach lub snowboardzie 4-7 dzień- jazda na terenach Val
Thorens lub 3 Dolin, rekreacja  po narciarska  w Centre Sportif ( basen, sauna
fitness)   i animacje wieczorne- koncerty i dyskoteki: klub Eclipse -muzyka DJ i
koncerty na żywo, klub Malaysia, gdzie codziennie odbywają się koncerty od
22.00 do 04.00 i gdzie można zatańczyć na największym parkiecie w Alpach,
Bowling Club i Sports Bar gdzie codziennie do 02.00 można przy drinku i muzyce
spędzić miłe chwile 8 dzień (piątek)-do 15.00- jazda na stokach Val Thorens,
wieczorem- wykwaterowanie, zdawanie apartamentów i wyjazd 
9 dzień (sobota)- przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych

CENA OBEJMUJE:  
Transport: przejazd autokarem komfortowym z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie-  7  noclegów w  wybranym wariancie  zakwaterowania  w

rezydencjach  położonych przy trasach narciarskich w Val Thorens:
Cheval  Blanc  3***  -apartament  2-  4  (od  2  do  4  osób-ok  27m2):  sypialnia  2
osobowa   oraz  2  łózka  rozsuwane  w  pokoju  dziennym,  wyposażony  kącik
kuchenny (naczynia, garnki, sztućce),  łazienka, WC
Apartament  2/3 pokoje 6 (ok. 33m2)  opis- podobnie jak wyżej w apartamencie
2-4 oraz dodatkowy pokoik /alkowa z łóżkiem piętrowym 
Village Montana4**** -apartament 4 os.-ok.35m2: pokój dzienny  oraz 2
sypialnie 2 osobowe z osobnymi łózkami pojedynczymi, wyposażony aneks
kuchenny,  łazienka, WC
-Apartament 6-ok.49m2: pokój dzienny oraz 2 sypialnie 2 osobowe z osobnymi
łózkami pojedynczymi i alkowa z łóżkiem piętrowym łazienka, WC, wyposażony
aneks kuchenny (układ łóżek w poszczególnych apartamentach może się
nieznacznie różnić od wyżej opisanego) 

Ubezpieczenie: KL/NNW/ Ski/ KR (ratownictwo)    
Skipass- Val Thorens/Orelle - 6 dniowy, rozszerzenie karnetu 

na  3 Doliny – za dopłatą-40 EUR/os./6 dni
Opieka pilota - przedstawiciela biura w czasie trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie - własne - w apartamentach są wyposażone kąciki kuchenne 
„Wolne łóżko”- (n.p. 3 os. w apartamencie 4 os.) na zapytanie w zależności od terminu
Taksa klimatyczna = 12,- EUR/os./tydzień (w rezydencji 4**** =18,-EUR/tydzień)
Kaucja zwrotna za apartament -500€
dodatkowe miejsce w autokarze -70€/os.  

Zgłoszenia:  Biuro Podróży Promotion Club ul. Jaracza 75 50-305 Wrocław www.promoclub.pl 
tel: 0-71 330 0434 fax: 0-71 330 1439 e-mail: club@promoclub.pl  Poznań 601 162549

SKIPASS
W CENIE !

http://www.promoclub.pl/
mailto:club@promoclub.pl
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