SKI & BOARDERWEEK
Miejsce: VAL THORENS
Transport: autokar
Termin: 9.12-18.12.2016
Cena: od 1590 zł *, wszystko w cenie!!
* cena promocyjna, ilość miejsc w promocji jest ograniczona
Cena zawiera:
przejazd autokarem lux Warszawa - Val Thorens - Warszawa, zakwaterowanie 7 nocy w apartamencie, karnet 6
dni na Val Thorens i Orelle, bilety wstępu na koncerty i inne imprezy towarzyszące boarderweekowi, pełne
ubezpieczenie NW, KL i SKI oraz opiekę pilota.
Opłaty obowiązkowe nie zawarte w cenie
taksa klimatyczna 15€/osoba/tydzień;
zwrotna kaucja 500 €/apartament.
To już kolejna edycja imprezy Ski & Boarderweek - od początku byliśmy tam obecni!

Boarderweek to wspaniała impreza rozpoczynająca sezon, a zarazem największe europejskie
spotkanie „freestylowaców". Klimat prawdziwego narciarskiego święta, dobrej zabawy i przede
wszystkim gwarancja śniegu przez cały tydzień. A wieczorami wspaniała zabawa na koncertach i
imprezach prowadzonych przez najlepszych europejskich didżejów. Istnieje ponadto możliwość
testowania najnowszego sprzętu, skoków na bungee itp.
Rezerwacja: snow@toptravel.pl
ZAKWATEROWANIE www.vmontana.com
Rezydencja LE CHEVAL BLANC *** - położona przy samych trasach narciarskich. Rezydencja ze 169 wygodnymi
apartamentami wyposażonymi w aneks kuchenny, łazienkę, osobne WC, telefon, telewizję satelitarną i WiFi. W
Rezydencji znajduje się restauracja, sklep sportowy z wypożyczalnią sprzętu, gabinet odnowy z sauną oraz
pralnia automatyczna. Apartamenty dla 2, 4 lub 6 osób. W cenę wliczono pościel i ręczniki.

Cena za osobę w zależności od wybranego wariantu zakwaterowania:
Typ apartamentu

Cena

Opis apartamentu

Apartament dla 2 os.

2190

pokój dzienny z kanapą, w drugim pomieszczeniu 2 łóżka pojedyncze, kuchnia,
łazienka, osobne WC, balkon.

Apartament dla 4 os.

1690

pokój dzienny z 2 łóżkami, w drugim pomieszczeniu 2 łóżka pojedyncze,
kuchnia, łazienka, osobne WC, balkon.

Apartament dla 6 os.

1590

pokój dzienny z 2 łóżkami, sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz zamykana
alkowa z łóżkiem piętrowym, w pełni wyposażona kuchnia, łazienka, osobne
WC, balkon.

PROGRAM
•
9.12.2016-piątek - godz. 12:30 zbiórka na Pl. Defilad, od strony wyjścia z metra przy stacji Centrum.
•
godz. 13:00 - odjazd autokaru do Francji. Przejazd nocny.
•
10.12.2016 - przyjazd do Francji w godzinach popołudniowych-zakwaterowanie (w miarę możliwości
czasowych przerwa w centrum handlowym w Albertville lub Moutiers).
10.12-17.12.2016 - pobyt w Val Thorens
•
17.12.2016 - godz. 10:00 - wykwaterowanie z apartamentów i wyjazd do Polski
•
18.12.2016 - niedziela - przyjazd do Warszawy w godzinach popołudniowych.
UWAGA:
Opłata za wolne łóżko w apartamencie 4 os: 450 PLN, przykład: apartament dla 3 os. = 3x1690 PLN + 450 PLN
Opłata za wolne łóżko w apartamencie 6 os i 8 os.: 370 PLN, przykład: apartament dla 5 os. = 5x1590 PLN +
370 PLN
Dopłata do karnetu na 3 Doliny: 80 EUR
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