Ski Safari Serre Chevaliere, Via L atea, L es2Alpes, Alpe D’ Huez
Rezydencja AIGLE BLEU
termin 17-26.03.2018
Francja ski-safari to ponad 1000 km tras. Serre Chevaliere, Via Latea, Les2Alpe, Alpe
d’Huez to ośrodki które obejmuje karnet Grand Galaxy. Proponujemy zakwaterowanie
w regionie narciarskim Serre Chevalier obejmującym 250 km tras narciarskich, położonych na wysokości od 1200 do 2800 m n.p.m. obsługiwanych przez
3 koleje linowe, 2 koleje gondolowe, 18 wyciągów krzesełkowych i 47 wyciągów narciarskich. Tras łatwych jest 70 km, średnich 130 km i trudnych 50 km. W trakcie 7-dniowego pobytu organizujemy wyjazdy do położonego 12 km od Briancon regionu Via
Latea-Sestiere (400 km tras narciarskich), do oddalonego o 60km Alpe
d’Huez (211 km tras) i do Les2Alpes (180 km tras). Francja ski-safari daje możliwość
poznania wszystkich tych wspaniałych ośrodków narciarskich
Cena:

apartament 3-pokojowy dla 6 osób cena: 1895 PLN/os
apartament 3-pokojowy dla 5 osób w apartamencie: 1995 PLN/os
apartament 3-pokojowy dla 4 osób w apartamencie: 2095 PLN/os

Zakwaterowanie

ezydencja AIGLE BLEU – BRIANCON****. Luksusowa rezydencja położona 50 metrów od dolnej stacji kolei gondolowej PROREL. Zakwaterowanie w apartamentach 6-cio osobowych o powierzchni około 44 m2 – dwie sypialnie (jedna z łóżkiem matrymonialnym i jedna z dwoma
pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, salon z rozkładaną sofą), łazienka, aneks kuchenny lub 5P10 z 4 sypialniami i pokojem dziennym
+ 2 łazienki. Apartamenty typu 5P10 są bardzo duże mają około 100 m2powierzchni.
W rezydencji do dyspozycji gości znajduje się wellness – sauna sucha i parowa, jaccuzzi i finess.
W cenie:
7 noclegów w apartamentach
przejazd autokarem klasy lux: Kijów, Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Briancon.
transfery na stoki 1 do Via Latea, 1 do Les2 Alpes 1 do Alpe d’huez,
6 dniowy karnet narciarski Grand Galaxy obejmujący tereny Serre Chevaliere oraz po jednym dniu w Via Latea, Les2alpes i Alpe d’huez,
ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN, NNW 10.000 PLN, OC 100.000 PLN opieka pilota i rezydenta, pościel.
Cena nie obejmuje:
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ( jeśli zostanie wprowadzony ).
Kaucji zwrotnej 300/apart./tydzień, opłaty klimatycznej w wysokości 2 Euro za dzień – łącznie 14 Euro, wyżywienia, sprzątania końcowego –
apartamenty należy przy wyjeździe dokładnie posprzątać lub zapłacić 59 Euro, ręczników (we własnym zakresie lub 10 Euro).
Dodatkowo płatne:
szkolenie narciarskie sportowe z Andrzejem Bachledą 200 € pakiet 18/godzin.
Szkolenie snowboardowe 100 € pakiet 18/godzin.
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