Sylwester w Vars-Risoul AUTOKAREM
Termin: 25.12.2015–3.01.2016
Cena 1690 zł
Cena





zawiera:
przejazd autokarem lux Warszawa – Vars - Warszawa,
zakwaterowanie 7 nocy w apartamencie,
pełne ubezpieczenie KL, NNW i SKI,
opiekę pilota.

Opłaty obowiązkowe nie zawarte w cenie:
 taksa klimatyczna 10 €/tydzień;
 zwrotna kaucja 350 €/apartament.
Karnet narciarski: 6 dni na całą domenę Vars i Risoul 185 km tras: 130 € (płatny na miejscu)
Fakty o Vars:
Obszar narciarski Vars - Risoul to jeden z największych i najpiękniejszych regionów narciarskich we Francji.
Kultowe miejsce dla wszystkich uprawiających nowoczesne formy narciarstwa (skicross, funcarve, freeride...).
Stacja oferuje 116 tras o różnym stopniu trudności i o łącznej długości 185 km oraz 51 wyciągów. Vars-Risoul
znane jest z doskonale przygotowanych stoków, fan-parków boardercrossów i przede wszystkim znakomitej
atmosfery, którą tworzą przyjeżdżający tu narciarze. Corocznie odbywa się tam wiele imprez narciarskich,
edycje pucharu świata, zawody Madmasters, Big Air, Red Bull Snow Thrill, itp... Vars-Risoul posiada specyficzny
mikroklimat gwarantujący śnieg nawet podczas bardzo ciepłych zim. A snowpark w Vars należy do najlepszych
w Europie! Szczegóły na www.vars.com
ZAKWATEROWANIE
Rezydencja Chalets des Rennes **** usytuowana 100 m od tras narciarskich, na wysokości 1850 m n.p.m.
Rezydencja z osiemdziesięcioma apartamentami, znajdująca się na obrzeżach Vars. Rezydencja składa się z
kilkunastu „chalets” w stylu sabaudzkim. Apartamenty dwupokojowe dla 4 osób oraz apartamenty
trzypokojowe, dwupoziomowe dla 6 osób. We wszystkich apartamentach znajduje się w pełni wyposażona
kuchnia oraz łazienka z oddzielnym WC. Rezydencja wyposażona w narciarnię, bezpłatny dostęp do internetu w
recepcji. Pościel, ręczniki i TV w cenie najmu. Szczegóły na www.leschaletsdesrennes.com
PROGRAM
• 25.12.2015 (piątek) - godz. 20:30 zbiórka na Pl. Defilad, od strony wyjścia z metra przy stacji Centrum.
• godz. 20:00 - odjazd autokaru do Francji. Przejazd nocny.
• 26.12.2015 - przyjazd do Francji w godzinach wieczornych.
26.12-2.01.2016 - pobyt w Vars-Risoul
• 2.01.2016 - godz. 10:00 - wyjazd do Polski.
• 4.01.2016 (niedziela) - przyjazd do Warszawy w godzinach popołudniowych.
UWAGA:
W przypadku rezygnacji z przejazdu autokarem (dojazd własny), od ceny wyjazdu odejmujemy 250 zł.
Każde wolne łóżko w apartamencie – dopłata 225 €/tydzień (przykład: apartament dla 3 os. = 3x 1390 PLN + 225 EUR)
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