alpejskie Ferie zimowe 2022

FRIENDS & FAMILY WEEK

termin 29.01 – 05.02.2022
~ SKI-surf TRAVEL prezentuje ~

Sybelles – Saint Sorlin d' Arves
* freeski – karnet/skipass na 6 dni i 310 km tras GRATIS
* zakwaterowanie w pieknej wiosce bezposrednio na stoku narciarskim
* komfortowe apartamenty 2/3 pokojowe z opcja wyzywienia*
* basen, sauna, restauracja, wifi w rezydencji
* przedszkole i szkolenia narciarskie dla dzieci*
* opieka organizatora/pilota i instruktorow ski/snb
* zabawy, animacje, integracje dla dzieci i dorosłych
* regionalna kolacja z daniami kuchni sabaudzkiej*
* zawody narciarsko-snowboardowe z nagrodami
* transport do wyboru – samolot/autokar/wlasny

*** les Sybelles ***

* 310 km tras narciarskich 21 53 36 9
* 67 wyciagow narciarskich
* wysokosc regionu 1100 – 2620 M npm
* 6 stacji narciarskich w regionie
/St. Sorlin-St.Jean-Corbier-Toussuire-St.Colomban-Bottieres/

* strefy dla rodzin i poczatkujacych
* szerokie trasy i panoramiczne widoki
* snowpark/boardercross/freeride

* interaktywna MAPA tras
* kamera na stoku - LIVE
* film YT
* pogoda
* lokalizacja
* Facebook / Instagram

Kompleks rezydencji i apartamentów, gdzie proponujemy zakwaterowanie polozony jest w tradycyjnej alpejskiej wiosce
Saint Sorlin d'Arves na wysokosci 1600M npm posrod wspaniałych alpejskich szczytow Doliny Maurienne. Nasze
apartamenty znajduja sie praktycznie na trasie narciarskiej pod samym wyciagiem! Bezposrednio przy budynkach znajduje
sie takze bezpieczny wyciag tasmowy dla najmlodszych. Rezydencja gwarantuje wspanialy aktywny wypoczynek nie tylko
dla wielbicieli białego szalenstwa. Obiekt posiada restauracje z mozliwoscia zamówienia wyzywienia HB oraz strefe SPA
gdzie mozna zrelaksowac sie w basenie lub saunie. W poblizu rezydencji znajduja sie wszystkie potrzebne usługi turystycznogastronomiczne czyli sklepy, markety, piekarnie, wypozyczalnie sprzętu oraz bary, restauracje i dyskoteki. Saint Sorlin
d’Arves to bardzo przyjemna i zywa wioska alpejska z tradycyjna architektura i wyjatkowym gorskim klimatem. Cała stacja
narciarska skomunikowana jest siecia bezpłatnych skibusow.

Wszystkie apartamenty dla 4-6 (pow. ok. 35m2) sa funkcjonalnie wyposazone i składaja sie z:
* Pokój dzienno-sypialny/salon z rozkładaną sofą/kanapą sypialną dla 1-2 osób
* Pokój sypialny z podwójnym lub pojedynczymi lozkami dla 2 osób
* pokój sypialny/alkowa/kabina z łozkiem pietrowym dla 2 osób (w przypadku apartamentu 3 pokojowego)
* Aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, płytę grzewczą, mikrofalę, lodówke, zmywarke, naczynia, sztućce itp.

RODZAJ TRANSPORTU 
WLASNY/AUTOKAR/SAMOLOT
TYP APARTAMENTU

App 2 pokojowy dla
App 2 pokojowy dla
App 2 pokojowy dla
App 3 pokojowy dla

4 os
3 os
2 os
4 os

2299
2399
2999
2499

2799
2899
3499
2999

3999
4099
4699
4199

App 3 pokojowy dla 5 os
App 3 pokojowy dla 6 os

2199
2099

2699
2599

3899
3799

DODATKOWE
ZNIZKI

OS DOROSLA BEZ KARNETU

DZIECI DO LAT 4

DZIECI 5 – 11 LAT

- 850

- 950

-100

WYZYWIENIE HB
SNIADANIE + OBIADOKOLACJE

OS DOROSLA

-

DZIECI 4 – 12 LAT

SZKOLENIA DLA DZIECI
I OPIEKA NA STOKU

2H DZIENNIE
+850

+850

+750
5H DZIENNIE Z LUNCHEM
+1500

CENA OBEJMUJE

1H INDYWIDUALNIE
+100

CENA NIE OBEJMUJE:

- 6 dniowy karnet na region SYBELLES (310 km tras)
- 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym
- ubezpieczenie podróżne
- basen, Wi-Fi, TV, szafka na sprzęt ski/snb
- bielizna pościelowa/poszewki + ręczniki
- końcowe sprzątanie apartamentu (oprócz kuchni/śmieci)
- opieka organizatora i pilota grupy
- zawody narciarsko-snowboardowe + puchary/medale/nagrody
- transport do wyboru

samolot z WAW + transfer do rezydencji (wraz z przewozem
sprzętu ski/snb

autokar z WAW/KTW/WRO (wraz z przewozem sprzętu ski/snb)

dojazd własny (parking gratis)

- opłata klimatyczna/tourist tax: ok. €10/os/pobyt
- depozyt/kaucja ZWROTNA za cały apartament: €300 /preautoryzacja blokada karty kredytowej /
OPCJONALNIE:
- ubezpieczenie narciarskie UNIQUA SKI - KR/KL/NNW/OC: 100,- pln/os
- sauna /wamagana rezerwacja i platnosc w recepcji/
- opcjonalne wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)
+850 pln/os dorosła; +750 pln/dzieci 4-12 lat
- *grupowe szkolenia narciarskie i opieka na stoku dla
dzieci od lat 4 (grupy min. 3 i max 6 os).

2h dziennie/6 dni 850,- pln/os

5h dziennie z lunchem na stoku /6 dni 1500,- pln/os

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:





PIĄTEK 28.01.22 – WYJAZD AUTOKARU Z WARSZAWA – KATOWICE – WROCLAW /ZAMOSC/LUBLIN PRZY ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ ILOSCI OSOB/
SOBOTA 29.01.22 – WYLOT SAMOLOTU Z WARSZAWA CHOPIN + TRANSFER DO REZYDENCJI LUB PRZYJAZD TRANSPORTEM WLASNYM
ZAKWATEROWANIE W GODZ: 16-20.
NIEDZIELA – PIĄTEK – 6 DNI JAZDY W CAŁYM REGIONIE SYBELLES + INTEGRACJE, ATRAKCJE, BIESIADY I SZKOLENIA ITP. WG, PROGRAMU
SOBOTA 05.02.22 – WYKWATEROWANIE Z REZYDENCJI DO GODZ: 10:00. WYJAZD NA LOTNISKO I AUTOKAREM DO POLSKI
PROGRAM JEST PRZYKŁADOWY I MOŻE ULEC MODYFIKACJOM. WYJAZD BĘDZIE REALIZOWANY TYLKO W PRZYPADKU ZEBRANIA SIĘ ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW POPRZEZ ORGANIZATORA POSIADAJĄCEGO WSZYSTKIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI IMPREZ TURYSTYCZNYCH NR 0238

INFO, ZGŁOSZENIA i REZERWACJE  travel@ski-surf.pl lub msg SKI-SURF TRAVEL lub TEL: +48 608550537.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! REZERWACJE TYLKO PO DOKONANIU PŁATNOŚCI!
ZADATEK 1000,- PLN/OS DO DNIA 01.11.2021. DOPŁATY DO DNIA 31.12.2021
KONTO DO WPŁAT: SKI-SURF PKO BP 06 1020 5356 0000 1902 0171 2371
www.SKI-SURF.pl
W tytule przelewu: FRANCJA2022 – IMIE NAZWISKO – ZADATEK/DOPŁATA

