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LES ORRES – SYLWESTER! 
 
AUTOKAREM 
Termin: 25.12.2016 - 03.01.2017 
  (niedziela – wtorek)    
 

Cena: 2399 PLN (chalet dla 4 osób) 
Cena: 2349 PLN (chalet dla 6 osób) 
 
 
Cena zawiera:  
Przejazd Warszawa–Les Orres-Warszawa, zakwaterowanie 7 nocy w apartamencie, pełne 
ubezpieczenie NW, KL i SKI firmy AXA, karnet narciarski na 6 dni oraz opiekę pilota.  
 
Opłaty obowiązkowe niezawarte w cenie: zwrotna kaucja 400 €/apartament, taksa klimatyczna 
12€/osoba/tydzień. 
 
Karnet narciarki: 110 € za 6 dni 
 

 
Les Orres 
Stacja narciarska położona w Alpach Południowych na wysokości 1650 m n.p.m. Do dyspozycji 
narciarzy jest 88 km tras oraz 40 km do nart biegowych, snowpark i wiele terenów do jazdy na nartach 
poza trasami. 3 czarne, 19 czerwonych, 6 niebieskich i 6 zielonych. Gwarancja śniegu ze względu na 
pokrycie prawie 60% domeny aparaturą do sztucznego naśnieżania.  
 
 
ZAKWATEROWANIE 

Rezydencja La Combe d'Or **** usytuowana przy samych trasach narciarskich. Chalet dla max 4 

osób, lub chalet dwupoziomowe dla max 6 osób. Komfortowe apartamenty wyposażone w kuchnie (z 
zmywarkami), łazienkę i WC. W cenę wliczono wynajęcie pościeli i TV SAT. Prosimy o zabranie 
własnych ręczników. Do dyspozycji gości ogrzewany basen zewnętrzny. 

 
PROGRAM 

 

 1 dzień (niedziela 25.12) - godz. 18.30 zbiórka pod Pałacem Kultury, parking przy Kinotece - od 
strony Al.Jerozolimskich 

 godz. 19.00 – odjazd autokaru do Francji. Przejazd nocny.  

 2 dzień (poniedziałek 26.12)- przyjazd do Francji w godzinach wieczornych-zakwaterowanie 

 2 dzień – 9 dzień - pobyt w Les Orres 

 9 dzień (poniedziałek 2.01.) – godz.10.00 odjazd do Warszawy 

 10 dzień (wtorek 3.01) - przyjazd do Warszawy w godzinach popołudniowych (Sala Kongresowa) 
 

 
UWAGA: Każde wolne łóżko w apartamencie – 700 PLN 

 
Możliwość dokupienia szkolenia narciarskiego lub snowboardowego. 

 Szkolenia Snowboard +250 PLN ( 5dni x 2 godz.) 

 Szkolenia Ski +300 PLN ( 5dni x 2 godz.) 
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