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Wiosna w VAL THORENS autokarem 

  

 

Miejsce: Val Thorens (Francja)  

Termin: 18.03-27.03.2022   

Dojazd:  autokarem 
 

Położenie: 2300 m. n.p.m .- najwyżej położona stacja narciarska w Europie. Stacja jest czynna od połowy listopada 

do połowy maja. Nie musisz się martwić o brak śniegu nawet na początku sezonu. Val Thorens gwarantuje Ci śnieg w 

grudniu, nawet wtedy gdy wszędzie indziej go nie będzie. Ponad 90% tras narciarskich znajduje się na wysokości 

powyżej 2000 m.n.p.m. Dodatkowo, prawie 60% tras można sztucznie naśnieżyć. Nawet przy bezśnieżnych zimach, 

położenie Val Thorens, a co za tym idzie minusowe temperatury, pozwalają praktycznie zawsze uruchomić stację. 
 

Apres ski: liczne dyskoteki (w tym słynna Malaysia), restauracje i bary. 

 

Szczegóły na www.valthorens.com 
 

Zakwaterowanie i ceny: 
 

Rezydencja LE CHEVAL BLANC  www.village-montana.com 

Rezydencja położona przy samych trasach narciarskich. Rezydencja z 169 wygodnymi apartamentami wyposażonymi 

w aneks kuchenny, łazienkę, osobne WC, telefon, telewizję satelitarną i WiFi. W rezydencji znajduje się restauracja 

oraz sklep sportowy z wypożyczalnią sprzętu. Apartamenty dla 2, 4 lub 6 osób. W cenę wliczono pościel i ręczniki.  
 

Ceny: 

Cena za osobę w EURO w zależności od wybranego wariantu zakwaterowania: 
 

 

Typ apartamentu Cena Opis apartamentu 

dla 2 osób 590 € * 

• pokój dzienny z kanapą, w drugim pomieszczeniu 2 łóżka pojedyncze, 

kuchnia, łazienka, osobne WC, balkon. 

 

dla 4 osób 420 € * 

• pokój dzienny z 2 łóżkami, w drugim pomieszczeniu 2 łóżka pojedyncze, 

kuchnia, łazienka, osobne WC, balkon. 

 

dla 6 osób 390 € * 
• pokój dzienny z 2 łóżkami, sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz alkowa 

z łóżkiem piętrowym, kuchnia, łazienka, osobne WC, balkon. 
* cena promocyjna, ilość miejsc w promocji jest ograniczona 

UWAGA: Opłata za wolne łóżko w apartamencie: 170 € (przykład 1: apartament dla 3 os. = 3 x 420 € + 170 €;  

przykład 2: apartament dla 5 os. = 5 x 390 € + 170 €)  
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Program: 
 

18.03.2022 (piątek) - godz. 11:30 zbiórka na Pl. Defilad, od strony wyjścia z metra przy stacji Centrum. 

•   godz. 12:00 - odjazd autokaru do Francji. Przejazd nocny. 

• 19.03.2022 - przyjazd do Francji w godzinach popołudniowych-zakwaterowanie  

19.03-26.03.2022 - pobyt w Val Thorens 

• 26.03.2022 - godz. 10:00 - wykwaterowanie z apartamentów, złożenie bagaży w przechowalni. Czas wolny na 

opalanie, możliwość jazdy na nartach/desce. Wyjazd do Polski ok. 18:00 

27.03.2022 (niedziela) - przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych. 
•  

 

Informacje dodatkowe: 
 

Cena zawiera:  

• przejazd autokarem Warszawa-Val Thorens-Warszawa,  

• zakwaterowanie 7 nocy w apartamencie, (wraz z pościelą i ręcznikami, TV i WiFi),  

• ubezpieczenie KL, NNW i SKI firmy Wiener (Vienna Insurance Group),  

• opiekę pilota.  

• wielką imprezę na stoku kończącą sezon narciarski (muzyka, wino, grill)!! 

 

Karnety: 

• karnet 6 dni na Val Thorens i Orelle (160 km tras) – w specjalnej cenie 230 € (cena publiczna 265€) 

• karnet 6 dni na 3 Doliny (600 km tras) – w specjalnej cenie 270 € (cena publiczna 315 €) 

 

Opłaty obowiązkowe niezawarte w cenie (płatne na miejscu):  

• taksa klimatyczna 15 €/osoba/tydzień, 

• zwrotna kaucja 500 € /apartament. 

 

 

 

 

  


