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gdzie znajdziecie:
więcej ciekawych ofert �
kamerki internetowe na stokach �
aktualne prognoozy pogody w regionach narciar- �
skich
praktyczny poradnik „Polak za granicą” �
aktualne kursy walut �
system wypożyczania  sprzętu w europejskiej sieci  �
wypożyczalni SKISET, korzystając z naszego linku 
promocyjnego na naszej stronie www.promoclub.pl, 
dającego zniżki nawet do 50%!
możliwość samoubezpieczenia- na naszej stronie  �
www.promoclub.pl  wprowadziliśmy możliwość 
samodzielnego wykupienia polisy  na dowolny, 
w tym prywatny wyjazd zagraniczny i krajowy 

Polub nas też na facebooku: 
www.facebook/Promotion-Club
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AUSTRIA

Inauguracja sezonu
w Soelden
SOELDEN to jedna z głównych miejscowości  austriackiej doliny Oetztal, dobrze znana 
miłośnikom sportów zimowych na całym świecie. To tu właśnie rozpoczyna się zazwyczaj 
już pod koniec października cykl narciarskiego Pucharu Świata w narciarstwie zjazdowym. 
Tereny narciarskie na lodowcach Rettenbach i Tiefenbach  uznane są za jedne z najlepszych 
w Austrii. W pełni sezonu Soelden oferuje 150 km tras narciarskich (69km łatwych, 51km 
średnich i 28 trudnych oraz 2 km freeride), jednak nawet przed sezonem jest dostępne 
kilkadziesiąt km tras na lodowcu. Niewątpliwą  atrakcją doliny Oetztal są też nowoczesne 
termy Aqua Dome w Langenfeld, które zapewniają ponarciarski relaks. 

69 km 
 Trasy zjazdowe:  150 km

3255 mnpm
1377

łatwe, średnie, trudne, freeride
51 km  28+2 km

TERMIN: 
09–13.11.2016

PROGRAM:
1 dzień 07.30 – zbiórka i wyjazd, przejazd na 
trasie Wrocław – Zgorzelec – Monachium – Lan-
genfeld k/Soelden, przyjazd, zakwaterowanie, 
krótki odpoczynek po podróży, wolny wieczór 
2 dzień – przejazd na lodowiec, odbiór karne-
tów (karnety ważne na 10, 11 i 12.11.2016), 
jazda na nartach/desce na terenach lodowca – 
dla chętnych – ski guiding, po nartach – apres 
ski program rekreacyjny w hotelu lub wyjście 
fakultatywne na baseny termalne Aqua Dome
3 dzień – jazda na nartach/desce na terenach 
lodowca, wieczór integracyjny z muzyką 
4 dzień – jazda na nartach/desce na lodowcu, 
slalom, wieczorem – wieczór pożegnalny 
 – wyjście do klubu muzycznego w Soelden. 
5 dzień – rano– wykwaterowanie, wyjazd do 
kraju przez Monachium – Zgorzelec, wieczorem 
– przyjazd do kraju – zakończenie imprezy

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
4 noclegi w wybranym wariancie zakwatero-• 
wania w Langenfeld / Huben: komfortowe 

SYMBOL Apartament 3*** Apartament 4****
Hotel 3***
w pok. 2 os.  

Hotel 4****
w pok. 2 os. 

OSD09/11 330,-EUR 370,-EUR 430,-EUR 499,-EUR

CENY/os w EUR lub równowartość PLN  (wg kursu  BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)

apartamenty prywatne na poziomie stan-
dardu 3* lub 4*. W apartamentach – pokój 
dzienny z 1 lub 2 miejscami do spania, 
wyposażone aneksy kuchenne, sypialnia 2 
osobowa (w apartamentach 6os. – 2 sypial-
nie 2 os.), łazienka, TV. W hotelach – wygod-
ne pokoje 2 os. w 3* lub 4* (n.p. Bergwelt) 
z wyżywieniem H/B
3 dniowy skipass Soelden • 
przejazd autokarem turystycznym na całej • 
trasie imprezy, w tym codzienny dowóz na 
narty 
ubezpieczenie KL/NNW/Koszty Ratownictwa/ • 
OC narciarza 
opieka pilota – przedstawiciela biura• 
ski guiding – dla chętnych• 

KOSZTY DODATKOWE:
opcjonalnie wyżywienie (oferta – zakwatero-• 
wanie w apartamentach): 
 4 śniadania – ok.39, – EUR, 4 ciepłe kolacje • 
– ok. 69, – EUR/turnus
napoje do kolacji (w przypadku oferty z wy-• 
żywieniem H/B)
zakwaterowanie w apartamencie 2 os. – do-• 
płata = 37, – EUR/os/turnus 
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy • 
– 3% wartości wyjazdu
zwrotna kaucja za skipass – (k–card) = 3, – • 
EUR

ZNIŻKI
dzieci urodz. po 2002 – 2008 r. (z pełnopłat-• 
nym rodzicem) = 58, – EUR zniżki, młodzież 
(ur.1997 – 2001 r.) =25, – EUR (dla uzyska-
nia zniżek – obowiązuje dokument z datą 
urodz., senior (ur. do 1952 r. – panowie 
i 1957 r. – panie = 15, – EUR)
 – Zniżka za dojazd własny = 40, – EUR   • 
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 Trasy zjazdowe:  142 km

1650 mnpm
   900

AUSTRIA

Narciarski Sylwester  

Bad Ischl – położone w regionie Salzkammergut to cesarskie miasteczko i uroczy górski 
kurort,  który w przeszłości chętnie był odwiedzany przez znane osobistości m.in. twórcę 
operetek - Franza Lehara oraz cesarza Austriaków - Franciszka Józefa, który tutaj właśnie  
przez 40 lat przyjeżdżał na wypoczynek. Jest tu  wiele atrakcji dla turystów: m.in. wspaniały 
kompleks basenów termalnych (w tym odkryte), ze słoną i słodką wodą,  centrum sportowe 
z krytymi kortami tenisowymi i nową halą do wspinaczki. Pobliskie tereny narciarskie Dach-
stein West  posiadają wiele urozmaiconych tras, przy których   pojawiło się ostatnio sporo 
nowych wyciągów, snowpark oraz punkty dostępu do internetu- hotspot. W tym regionie 
znajduje się też najdłuższa w Austrii – 11km trasa zjazdowa z Krippenstein. 

PROGRAM RAMOWY:
przyjazd do Bad  Ischl, zakwaterowanie, • 
ciepła kolacja, spotkanie informacyjne dla 
uczestników, nocleg
w czasie turnusu: jazda na terenach Dachste-• 
in – West, dla pozostałych – spacery i zwie-
dzanie uzdrowiska: Park Zdrojowy, willa 
cesarska – Kaiservilla, wyjście do ośrodka 
sportowo rekreacyjnego, możliwość skorzy-
stania ze sztucznego lodowiska, wyjście na 
baseny termalne
spotkanie integracyjne i przygotowanie • 
ozdób sylwestrowych
wieczór sylwestrowy – bufet i zabawa sylwe-• 
strowa z atrakcjami
ostatniego dnia pobytu: śniadanie, wykwa-• 
terowanie i wyjazd uczestników

ŚWIADCZENIA OBJĘTE CENĄ:
Zakwaterowanie: 5 lub 6 noclegów wg wybra-• 
nego standardu i turnusu, hotele położone 
w pobliżu centrum miasteczka. W ośrodku 
JGH podano cenę za pokój 3 – 4 osobowy (za 
pokój 2 – os. – dopłata – 45, – EUR). Wszystkie 
pokoje posiadają łazienki z prysznicem WC 
i umywalką, ręcznikami). Ponadto w obiekcie: 
jadalnia, świetlica, narciarnia, sala gier (bilard, 
tenis stołowy), sala klubowa z TV i video. 
W hotelach 3*** lub 4**** – komfortowo • 
wyposażone pokoje 2 osobowe (1 os. za do-
płatą).
Lokalna taxa klimatyczna• 
Wyżywienie: W ośrodku JGH – 2 posiłki • 
dziennie (śniadania i ciepłe obiadokolacje) 
w systemie samoobsługowym (uczestnicy sami 
odbierają posiłki i sprzątają ze stołu); w hotelu 
3*** i 4**** śniadania w hotelowej restauracji, 
możliwość dokupienia ciepłych obiadokolacji 
w ośrodku JGH w cenie 8 EUR osoba/dzień lub 
w hotelu – od 12 EUR/osoba/dzień
Opieka: opieka polskiego rezydenta (w okre-• 
sie 27.12 – 01.01.2017)
Ubezpieczenie: NNW, KL, Koszty ratownictwa • 
+ OC narciarskie

ZNIŻKI
W „JGH” – dzieci do 3 lat bez wyżywienia • 
w pok. rodziców – gratis; dzieci od 3 do 12 lat 
– zniżka = 30, – EUR / dziecko, w pozostałych 
hotelach – informacja w biurze

KOSZTY DODATKOWE:
Dopłata do pokoju 2 os. w hotelu „JGH” : • 
45, – EUR / os. (w pokoju 2 os. są 2 osobne 
łóżka)
Dopłata do menu sylwestrowego: 20, – • 
EURO / os. – dorośli, 5 EURO / dzieci (osob-
ne mini przyjęcie – słodycze, owoce). Menu 
sylwestrowe – zimna płyta: sałatki, pieczone 
mięsa, wędliny, zakąski, ciasta, zimne na-

KARNETY NARCIARSKIE – DACHSTEIN·WEST: (bezpłatny skibus do Gosau i Obertraun) 

Sezon 
2016/2017 Dorośli Młodzież

urodz. 1998–2000 r.
Dzieci 

 urodz. 2001–2010 r.
 Seniorzy

urodz. przed 1958 r.

2-dniowe 83,90 € 52,90 € 35,50 € 78,10 €

3-dniowe 123,50 € 77,80 € 52,20 € 114,80 €

4-dniowe 161,50 € 101,70 € 68,30 € 150,20 €

5-dniowe 187,90 € 118,40 € 79,50 € 174,80 €

6-dniowe 214,30 € 135,00 € 90,70 € 199,30 €

Ceny karnetów w EUR – ważne na cały region. Oferujemy zniżkę dla grupy! Gratis dla dzieci do 5 lat!

SYMBOL STANDARD 27.12.2016-01.01.2017 27.12.2016 – 02.01.2017

BIS27/12/JGH JGH  H/B 280,-EUR 330,- EUR

BIS27/12/3 HOTEL 3*** B/B 360,- EUR 460,- EUR

BIS27/12/4 HOTEL 4****B/B 420,- EUR 495,- EUR

 UWAGI: JGH- cena z H/B w pokoju 3-4 os. (w 2 os.- dopłata -patrz koszty dodatkowe), w pozostałych hotelach
- cena B/B (dopłata do H/B- patrz koszty dodatkowe)

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)

poje, gorące napoje – kawa, herbata oraz 
tradycyjny czerwony barszczyk, (alkohol – we 
własnym zakresie). Zabawa sylwestrowa przy 
muzyce mechanicznej organizowana przy 
udziale uczestników (pomoc w dekorowaniu 
sali). 
Dojazd – własny • 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy • 
– 3% wartości imprezy
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AUSTRIA

Ferie narciarskie

Bad Ischl jest również doskonałym miejscem na ferie zimowe w rodzinnym gronie. Zarówno 
region – Salzkammergut jak i samo miasteczko, oferuje bowiem wiele atrakcji turystycznych i re-
kreacyjnych zarówno dla rodziców jak i dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy więc na ferie zimowe 
do Bad Ischl !

PROGRAM
1 dzień • – w godzinach popołudniowych – przy-
jazd do Bad Ischl, zakwaterowanie, ciepła kola-
cja, spotkanie organizacyjne, wieczorny spacer, 
zapoznanie z miejscowością, m.in. Kaiservilla – 
rezydencja Cesarza Franciszka Józefa, w którym 
poznał on miłość swego życia – bawarską księż-
niczkę Sissy, powrót do ośrodka na nocleg. 
2–7 dzień•  – jazda na nartach, zajęcia i rekre-
acja ponarciarska: wyjście na basen i sztuczne 
lodowisko
8 dzień•  – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd 
do kraju

ŚWIADCZENIA:
Zakwaterowanie: ośrodek JGH – 7 noclegów • 
– pokoje 3,4 os., z łazienkami (pokoje 2 os. 
– za dopłatą) (umywalka, natrysk, WC), szafa 
ubraniowa, stolik, krzesła, 2 łóżka piętrowe. W 
obiekcie: jadalnia, bar, sala gier (bilard, tenis 
stołowy), sala klubowa z TV i video, sala dys-
kotekowa 

 Trasy zjazdowe:  142 km

1650 mnpm
   900

Wyżywienie: śniadania – bufet: mleko, płatki, • 
pieczywo, ser, wędlina, masło, dżemy, ciepłe 
kolacje: zupa, II danie, bufet sałatkowy, deser, 
woda stołowa
Taksa klimatyczna• 
Ubezpieczenie (KL, NNW KR – koszty ratownic-• 
twa górskiego, OC)
Kadra – opieka rezydenta lub pilota – przedsta-• 
wiciela biura

KOSZTY DODATKOWE
dopłata do pokoju 2 – osobowego – 45€/oso-• 
ba/pobyt
dojazd własny (lub dojazd autokarem – koszt • 
dodatkowy= 45, – €)
Wstęp na lodowisko ok. 4€, wypożyczenie ły-• 
żew – ok.2,50€
Wstęp na basen termalny ok. 13€, dzieci; • 
ok.18€ dorośli/ do 4 odzin
Wypożyczenie nart – od 18€/dzień • 
Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego – ok 10€• 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy • 
– 3% wartości imprezy.
SKIPASSY – ważne na tereny Dachstein West i 6 • 
sąsiednich ośrodków (ceny na str.3)

SYMBOL TERMIN CENA

BIF28/01 28.01–04.02.2017 340€

BIF04/01 04.02–11.02 2017 340€

BIF11/02  11.02 –18.02.2017 340€

BIF18/02 18.02–25.02.2017 340€

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (kurs BZWK – sprzed.B z dnia zapłaty)
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RODZINNE NARTY W AUSTRII

Ski Amade

SKI AMADE to pięć absolutnie topowych ośrodków narciarskich z 270 wyciągami i 760 km naj-
różniejszych tras. 145 (280 km) łatwych, 181 (483 km) średnich i około 30 (97 km) trudnych tras 
zjazdowych zadowoli każdego – zarówno początkującego narciarza, jak i wytrawnego sportowca, 
osoby wypoczywające z całymi rodzinami i snowboardzistów. Na wszystkie pięć ośrodków obo-
wiązuje jeden karnet. Ski Amadé jest ekspertem w dziedzinie śniegu. 80 procent tras (czyli około 
690 km) może być naśnieżanych, co daje pewność odpowiednich warunków do jazdy.

Ośrodek Sonnberg Ferienanlage 4**** mieści 
się w spokojnej osadzie Reitdorf nieopodal miej-
scowości Flachau. Obiekt usytuowany jest na te-
renie regionu naciarskiego Salzburger Sportwelt 
w otoczeniu rozległego parku, którego centrum 
wyłączono z ruchu samochodowego. Dostępne 
udogodnienia obejmują spa i szkółkę narciarską 
dla dzieci. Odległość od wyciągu ćwiczeniowego 
dla początkujących narciarzy wynosi zaledwie kil-
ka metrów, a do najbliższych wyciągów Ski Amade 
jest około 1,5 km.Spa dysponuje sauną, łaźnią pa-
rową, solarium i pokojem relaksacyjnym.
W ośrodku znajdują się apartamenty o zróż-
nicowanej wielkości od 2-pokojowych dla 2-3 
osób po 5-pokojowe dla 10 osób. W każdym 

apartamencie jest pokój dzienny z rozkładaną 
kanapą, w pełni wyposażony aneks kuchenny 
(naczynia, sztućce, lodówka, kuchenka z piekar-
nikiem, zmywarka, ekspres do kawy), od 1 do 4 
sypialni (z łóżkiem podwójnym, łóżkiem piętro-
wym lub dwoma oddzielnymi łóżkami), a także 
- łazienka, balkon lub taras, Sat-TV, internet wifi 
Najmłodsi Goście obiektu Ferienanlage Sonnberg 
mają do dyspozycji otwarty przez całą dobę pokój 
zabaw o powierzchni 200 m². W pokoju tym znaj-
dują się między innymi zabawki, dziecięce kino, 
kącik do czytania, bar serwujący soki i sypialnia dla 
niemowląt. Ponadto kompleks zapewnia bezpłat-
nie usługę profesjonalnej opieki nad małymi i nie-
co większymi dziećmi oraz akcesoria dla dzieci.

 

CENA OBEJMUJE:
7 noclegów w apartamencie• 
opiekę nad dziećmi• 
korzystanie z udogodnień kompleksu• 
parking• 
skibus• 

KOSZTY DODATKOWE:
dojazd własny• 
wyżywienie we własnym zakresie• 

   760 km

20050 mnpm
   900

TERMIN 2 POK 3 OS. 2 POK 4 OS. 3 POK 6 OS. 4 POK 8 OS. 5 POK 10 OS.

07.01.2017 – 14.01.2017
18.03.2017 – 15.04.2017 175 EUR 155 EUR 140 EUR 140 EUR 150 EUR

14.01.2017 – 28.01.2017
04.03.2017 – 18.03.2017 195 EUR 170 EUR 160 EUR 155 EUR 165 EUR

28.01.2017 – 04.02.2017 245 EUR 215 EUR 205 EUR 200 EUR 215 EUR

17.12.2016 – 24.12.2016
11.02.2017 – 18.02.2017 260 EUR 230 EUR 215 EUR 210 EUR 225 EUR

04.02.2017 – 11.02.2017 300 EUR 285 EUR 265 EUR 260 EUR 280 EUR

24.12.2016 – 07.01.2017
18.02.2017 – 04.03.2017 340 EUR 300 EUR 290 EUR 280 EUR 295 EUR

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN wg kursu dnia BZWBK (ceny przy  pełnej obsadzie apartamentu)

obligatoryjne ubezpieczenie KL/NNW/KR/• 
OC – ok 15 Eur/os/tydzień
lokalna taksa klimatyczna – 2 Eur/os/dzień – • 
płatna od 15 roku życia
sprzątanie końcowe – 12 Eur/osoba/pobyt• 
skipassy 6 dniowe w sezonie wysokim • 
(24.12–06.01 i 28.01–17.03) – 249,50€ 
os. dorosła, 187€ młodzież ur. 1997–1999, 
124,50€ dzieci ur. 2000–2009 r. W sezonie 
niskim (07–27.01.2017 – odpowiednio: 
240,50€, 180,50€, 120,50€
 • 

 Trasy zjazdowe: 
  Amade

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
483 km 97 km 280 km 
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FRANCJA

St Martin De Belleville 

St Martin de Belleville- trzecia, obok Val Thorens i Les Menuires stacja narciarska, położona 
w dolinie Belleville a będąca częścią wielkiego narciarskiego obszaru 3 Dolin.
Dawna sabaudzka wioska, położona na wysokości 1450mnpm, stała się nowoczesną stacją 
narciarską, posiadającą połączenie wyciągami St Martin i St Martin Expres z Doliną Meri-
bel i dalej z całym, największym na świecie, połączonym obszarem narciarskim- 3 Dolin. W 
miejscowości znajdziemy bogatą infrastrukturę przydatną turystom: hotele, rezydencje, re-
stauracje, bank, sklepy i serwisy sportowe.  

2800 mnpm
1450

 Trasy zjazdowe: 
 Les Menieurs (3 Doliny):                 160 (600) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
62(249) km 23(150) km 75(201) km 

Rezydencja CGH Chalets du Gypse 4**** 
zbudowana jest z tradycyjnych, naturalnych, 
lokalnych materiałów budowlanych (drewno 
i kamień) a  położona jest  u podnóża  tras 
narciarskich w St Martin. Komfortowe aparta-
menty od 4 do 10 osobowych urządzone są  
jednocześnie niezwykle gustownie z użyciem 
naturalnych materiałów i zachowaniem pełne-
go komfortu. W rezydencji znajduje się również 
centrum spa z sauną, basenem i jaccuzzi.

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy, Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do St Martin 
de Belleville, zakwaterowanie w apartamentach, 
odpoczynek po podróży
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na nar-
tach lub snowboardzie
4–8 dzień – jazda na terenach St Martin/ Les Me-
nuires lub 3 Dolin, rekreacja po narciarska (w rezy-
dencji znajduje się centrum spa) 
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, wyjazd do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach połu-
dniowych – zakończenie wyjazdu

CENA OBEJMUJE:
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie – 7 noclegów w wybranym • 
wariancie zakwaterowania
Apartamenty 4**** położone w rezydencji • 
Chalets du Gypse St Martin w pobliżu tras 
narciarskich i w bliskiej odległości od gondo-
li St Martin, w obiekcie basen i sauna, fitness 
room, wi-fi, ręczniki i pościel w cenie
Apartament 2 pok. 4 os (ok. 55 m• 2).: pokój 
dzienny z wyposażonym aneksem kuchen-
nym, TV i 2 miejscami do spania (2 pojedyn-
cze łóżka), sypialnia z łóżkiem małżeńskim 
lub 2 pojedynczymi, łazienka,WC 
Apartament 3 pok. 6 os. (55 – 60 m• 2): pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, TV i 2 miej-
scami do spania, 2 sypialnie: z łóżkiem mał-
żeńskim i druga – z 2 pojedynczymi łóżkami, 
WC, łazienka
Apartament 4 pok. 8 os.(90–100 m• 2): pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, TV i 2 poje-
dynczymi miejscami do spania, 3 sypialnie: 
jedna z łóżkiem małżeńskim i dwie – z 2 po-
jedynczymi łóżkami, 2 toalety, 2 łazienki
Apartament 5 pok. 10 os.(110 – 115m• 2 – 
może być 2 poziomowy): pokój dzienny 

z aneksem kuchennym, TV i 2 pojedynczymi 
miejscami do spania, 4 sypialnie: dwie z łóż-
kiem małżeńskim i dwie – z 2 pojedynczymi 
łóżkami, 2 toalety, 2 łazienki
UWAGA: (opisy przykładowe – układ łóżek 
w poszczególnych apartamentach może się 
nieznacznie różnić od wyżej opisanego)
Wstęp do SPA (za wyjątkiem zabiegów płat-• 
nych t.j. masaże i zabiegi kosmetyczne)
Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC narciarza • 
Skipass – St Martin/ Les Menuires – 6 dnio-• 
wy, możliwe rozszerzenie karnetu na 3 Doli-
ny – (dopłata ok. 60 – 80 EUR/tydzień)
Opieka pilota – przedstawiciela biura w cza-• 
sie trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – własne – w apartamentach są • 
wyposażone kąciki kuchenne oraz naczynia 
i sztućce
„wolne łóżko” – n.p. 3 os. w apartamencie 4 • 
os. – dopłata dotyczy każdej osoby w apar-
tamencie i jest zależna od wielkości aparta-
mentu- na zapytanie 
Taksa klimatyczna • 
Kaucja zwrotna za apartament  ok. 500,-EUR/• 
apartament 

SYMBOL TERMIN 2 pok. 4 os. 3 pok. 6 os. 4 pok. 8 os. 5 pok. 10 os.

FSM 06/01 06.01-15.01.2017 530 485 510 490

FSM 13/01 13.01-22.01.2017 560 510 540 510

FSM 20/01 20.01-29.01.2017 560 510 540 510

FSM 27/01 27.01-05.02.2017 640 590 590 590

FSM 10/03 10.03-19.03.2017 630 580 580 590

FSM 17/03 17.03-26.03.2017 610 560 560 570

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK sprzed.B z dnia zapłaty)
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 75(201) km 

 Trasy zjazdowe: 
 Les Menieurs (3 Doliny):                 160 (600) km

2850 mnpm
1450

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
62(249) km 23(150) km 

FRANCJA

Les Menuires 
Les Menuires  (1850 m.n.p.m)- stacja narciarska dolliny Belleville- jednej ze słynnych Trzech 
Dolin, posiadających 600 km połączonych tras, z czego w samym Les Menuires 120 km tras 
o zróżnicowanym stopniu trudności. Z Les Menuires można łatwo dostać się do Val Thorens, 
gdzie poprowadzone są  wspaniałe, panoramiczne trasy jak i do kolejnych dolin domeny Trois 
Vallees- Meribel i Courchevel.
Po nartach skorzystać można z licznych propozycji rekreacyjno-sportowych jak choćby  w Cen-
tre Sportif a także miło spędzić czas w jednej z licznych, przytulnych  restauracji oferujących 
lokalne, sabaudzkie  przysmaki.  Dodatkowym atutem Les Menuires jest fakt, iż prawie wszyst-
kie rezydencje ulokowane są tuż przy stokach narciarskich.   

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju na trasie 
Poznań – Leszno – Wrocław – Drezno – Freibourg 
– Geneva – Les Menuires 
2 dzień – po południu – przyjazd do Les Menu-
ires, zakwaterowanie w apartamentach, odpo-
czynek po podróży
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na nar-
tach lub snowboardzie
4–8 dzień – jazda na terenach Les Menuires lub 
3 Dolin, rekreacja po narciarska (w Les Menuires 
można skorzystać z centrum sportu i rekreacji 
z basenem) 
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie, zdawa-
nie apartamentów, i odbiór kaucji, wyjazd do 
kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach połu-
dniowych – zakończenie wyjazdu

CENA OBEJMUJE:
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie – 7 noclegów w wybranym • 
wariancie zakwaterowania

Apartamenty turystyczne (1–2*), położone 
przy trasach narciarskich w Les Menuires 
Preyrand (typu Balcons d’Olympie) lub Re-
berty 1850 (typu Median) 
Apartament 2 pok. 4: sypialnia z 2 łóżkami 
pojedynczymi lub łóżkiem podwójnym oraz 
2 łózkami pojedynczymi w pokoju dzien-
nym,
Apartament 2/3 pok 6 os.: pokój dzienny z 2 
łóżkami, sypialnia z 2 łózkami pojedynczymi 
lub 1 małżeńskim, alkowa, kabina z łóżkiem 
piętrowym, 
wszystkie apartamenty posiadają wyposażo-
ny kącik kuchenny (naczynia, garnki, sztuć-
ce), oraz łazienkę z WC

Apartamenty 4**** (Adonis) położone 
w dzielnicy Bruyeres tuż obok tras narciar-
skich, w obiekcie basen i sauna, wifi; komfor-
towe apartamenty 6 – 10 osobowe, ręczniki 
i pościel w cenie
Apartament 2 pok. 4 os.: pokój dzienny 
z aneksem kuchennym i 2 miejscami do 
spania, sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub  
2 pojedynczymi, łazienka,WC 
Apartament 3 pok. 6 os.: pokój dzienny 
z aneksem kuchennym i 2 miejscami do spa-
nia, 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 
pojedynczymi, 2 łazienki i WC 
większe apartamenty (4 pok. 8 lub 5 pok.10) 
mają proporcjonalnie 3 lub 4 sypialnie
UWAGA: (opisy przykładowe – układ łóżek 
w poszczególnych apartamentach może się 
nieznacznie różnić od wyżej opisanego)

Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC narciarza • 
Skipass – Les Menuires – 6 dniowy, możliwe • 
rozszerzenie karnetu na 3 Doliny – (dopłata 
ok. 60 – 80 EUR/tydzień – w zalezności od 
terminu)
Opieka pilota – przedstawiciela biura w czasie • 
trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – własne – w apartamentach są • 
wyposażone kąciki kuchenne oraz naczynia 
i sztućce
„wolne łóżko” – n.p. 3 os. w apartamencie 4 os. • 
(dopłata dotyczy każdej osoby w apartamen-
cie) ok 30 EUR (apartamenty turystyczne) lub 
ok.40 EUR (4****) – dokładny koszt zalezy od 
terminu – szczegółowa informacja w biurze
Taksa klimatyczna – 7 EUR/os./tydzień (w rezy-• 
dencji 4**** – 12 EUR/tydzień)

Kaucja zwrotna za apartament 300–500  EUR  
(w zależności od rezydencji)

SYMBOL TERMIN STUDIO 
2 os.

APART. 
2 pok. 4 os. APART.

2/3 pok. 6 os.
APART. 4*

2 pok. 4 os.

APART. 4*
3 pok. 6 os. APART. 4*

4 pok. 8 os.
APART. 4*

5 pok. 10 os.

FLM09/12 09.12–18.12.2016 350 330 299 395 390 370 370

FLM06/01 06.01–15.01.2017 375 360 340 430 420 410 410

FLM20/01 20.01–29.01.2017 440 395 375 470 460 455 470

FLM27/01 27.01–05.02.2017 480 460 440 510 495 495 510

FLM10/02 10.02–19.02.2017 630 595 560 695 690 675 695

FLM10/03 10.03–19.03.2017 495 450 420 515 515 515 530

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)
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PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy,Szwajcarię do Francji
2 dzień – po południu – przyjazd do Val Thorens, 
zakwaterowanie w apartamentach, odpoczynek 
po podróży
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na nar-
tach lub snowboardzie, rekreacja ponarciarska (w 
Val Thorens można skorzystać z centrum sportu 
i rekreacji z basenem i kręgielni). W okresie Ski-
&boarderweek (turnus FVT09/12) – w cenie boga-
ty program animacji i imprez – koncerty, dyskoteki 
i zabawa na śniegu.
4–8 dzień – jazda na terenach Val Thorens lub 3 
Dolin,
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie, zdawanie 
apartamentów i odbiór kaucji, wyjazd 
10 dzień – przyjazd do kraju, w godzinach poran-
nych – zakończenie wyjazdu

CENA OBEJMUJE: 
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie – 7 noclegów w apartamencie • 
w wybranym wariancie zakwaterowania

Apartamenty: w rezydencjach 3*** Cheval 
Blanc, położonej przy trasach narciarskich w Val 
Thorens, posiadają w pełni wyposażone anek-
sy kuchenne, łazienkę oraz miejsca do spania 
w zależności od typu: 
2 pok. 4 (ok. 27m2): sypialnia 2 osobowa z 2 
łóżkami pojedynczymi oraz 2 łózka pojedyncze 
w pokoju dziennym (w tym 1 rozkładane)
2 – 3 pok. 6 (ok. 33 m2) – opis podobnie jak 
2 pok. 4 plus dodatkowy pokoik alkowa z łóz-
kiem piętrowym lub podwójnym

3200 mnpm
2300

FRANCJA

Val Thorens 
 
Val Thorens - jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Europie i na świecie, niezmiennie pla-
sującą się w czołówce rankingów najlepszych stacji. To  najwyżej położona stacja  słynnego fran-
cuskiego obszaru narciarskiego – 3 Dolin, posiadającego 600 km połączonych tras..Tereny nar-
ciarskie położone są pomiędzy 1800  a 3200m.n.p.m.  a  gwarancję śniegu daje zarówno  duża 
wysokość jak  i tereny lodowcowe położone ponad stacją, z których poprowadzone są  wspaniałe, 
panoramiczne trasy.  W Val Thorens  znajdą coś dla siebie zarówno narciarze, jak i snowboardzi-
ści jest tu bowiem prawie150km zróznicowanych tras oraz doskonały snowpark, oblegany jest 
szczególnie w okresie  “Ski & boarderweek”-u, który odbywa się tu corocznie w grudniu. Wielkim 
atutem Val Thorens jest także fakt, iż prawie zawsze miejsce zakwaterowania znajduje się tu przy 
jednej z licznych tras narciarskich.

Apartamenty 4**** Village Montana – komfor-
towo wyposażone apartamenty: 
2pok.4 – apartament 4 – ok.35m2: pokój 
dzienny oraz 2 sypialnie 2 osobowe z łózkami 
pojedynczymi, wyposażony aneks kuchenny, 
łazienka, WC
3 pok. 6 – ok.49m2: opis podobnie jak powyżej 
2pok.4 oraz dodatkowo 1 sypialnia – alkowa z 2 
łóżkami  
(Uwaga: opisy przykładowe – układ łóżek 
w poszczególnych apartamentach może się 
nieznacznie różnić od wyżej opisanego) 

Ubezpieczenie: KL/NNW/ KR/OC • 
Skipass – Val Thorens/Orelle – 6 dniowy, na • 
miejscu możliwe rozszerzenie karnetu na 
3 Doliny – w zależności od warunków śniego-• 
wych i otwartych połączeń (dopłata w zależno-
ści od terminu – od 35 do 60€/6 dni)
Opieka pilota – przedstawiciela biura w cza-• 
sie trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – własne – w apartamentach są • 
wyposażone kąciki kuchenne oraz naczynia 
i sztućce, wyżywienie w restauracji: 7 obiadów 
=150, – EUR lub H/B (7 śniadań i 7 ciepłych 
kolacji =195, – EUR (ceny za os./tydzień)
„wolne łóżko” – n.p. 3 os. w apartamencie 4 os. • 
dopłata dotyczy każdej osoby w apartamencie) 
– informacja w biurze
Taksa klimatyczna =8, – EUR/os./tydzień (w • 
rezydencji 4****=12, – EUR/tydzień)
Kaucja zwrotna za apartament w zależności • 
od typu apartamentu  

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
 61(201) km 63(249) km 16(150) km 

 Trasy zjazdowe: 
 Val Thorens (3 Doliny):                140 (600) km

SYMBOL TERMIN 2 POK. 4 os.
3***

2/3 POK. 
6os.
3***

2 POK. 4 os.
4****

3 POK. 6os.
4****

DOPŁATA 
„Wolne 
łóżko” 
3*/4*

FVT02/12 02.12–11.12.2016 385 370 475 470 28/38

FVT09/12* 09.12–18.12.2016 395 390 490 490 28/38

FVT06/01 06.01–15.01.2017 470 430 550 535 39/49

FVT27/01 27.01–05.02.2017 535 530 610 595 49/59

FVT24/03 24.03–02.04.2017 500 470 630 620 49/59

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)

*SKI&BOARDERWEEK! (BOGATY PROGRAM IMPREZ I ANIMACJI CENIE!)
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 Trasy zjazdowe: 
 Meribell (3 Doliny):                    150 (600) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
29 tras 23 trasy 8 tras

FRANCJA

Brides Les Bains–3 Doliny

Brides les Bains to jedna z niewielu stacji narciarskich we Francji, która łączy w sobie urok al-
pejskiego miasteczka, jego walory naturalne, w tym wody termalne, z dostępem do świetnych 
terenów narciarskich doliny Meribel a stamtąd do całego ogromnego obszaru narciarskiego fran-
cuskich 3 Dolin, których sercem jest właśnie  Meribel .
Z Brides les Bains kolejką Olympe można szybko dostać się do Meribel i Motaret, gdzie na narcia-
rzy i snowboardzistów czeka 15 kolejek kabinowych, 19 kolejek kanapowych, w tym 6 i 8 osobo-
we a także 14 innych wyciągów oraz mini wyciągów i ruchomych dywaników dla dzieci. 
Trasy  doliny Meribel obejmują 150 km tras  o zróżnicowanej trudności dostępnych dla narciarzy 
i snowboardzistów o każdym stopniu zaawansowania. Są tu też 2 trasy olimpijskie, 2 stadiony 
slalomowe oraz dla snowboardzistów- 2 snowparki

2850 mnpm
1450

PROGRAM:
1 dzień – wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy 
do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Brides les 
Bains, zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na nar-
tach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja ponarciar-
ska – basen, sauna 
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, wyjazd do kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach przed-
południowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA objęte ceną: 
 Transport: przejazd komfortowym autokarem • 
turystycznym z pełnym wyposażeniem
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w rezydencji Cy-• 
bele w Brides les Bains, 

Apartamenty typu studio 4 (4 osoby w aparta-
mencie) lub 2 pokoje 6 (6 os. w apartamencie).
W apartamentach typu studio – łóżko podwójne 
lub 2 pojedyncze oraz łóżko piętrowe we wnę-
ce, kącik kuchenny, łazienka, wyposażony kącik 
kuchenny (naczynia, garnki, sztućce), w aparta-
mencie 2 pok. 6 – opis jak studio 4 plus 2 os. 
sypialnia
Rezydencja Cybele – położona w spokojnej 
okolicy na skraju urokliwego miasteczka 
uzdrowiskowego Brides les Bains. Składa się 
z kompleksu utrzymanych w alpejskim stylu 
budynków, posiadających 132 apartamenty, 
z recepcją na parterze, wypożyczalnią nart oraz 
kompleksem wellness (basen, sauna, whirpo-
ol). Do najbliższej kolejki gondolowej Olympe 
łączącej Brides les Bains z Meribel jest stąd ok 
500 m.

Ubezpieczenie: KL/NNW/ KR/OC• 
Skipass – karnet narciarski na domenę Meri-• 
bel (150 km tras narciarskich, rozszerzenie na 
3 Doliny- patrz koszty dodatkowe)
Opieka przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – możliwe na zamówienie grupo-• 
we (min.35 os.): śniadanie i ciepła kolacja (H/B) 
– wydawane w formie cateringowej- wydawane 
do apartamentów = 98,-EUR/os/tydzień 
Taksa klimatyczna  ok. 7 EUR/os/tydzień• 

Kaucja zwrotna za apartament-200 EUR• 
„Wolne łóżko” – 30,-EUR/os.  (n.p. zakwaterowa-• 
nie 3 os. w studio 4 lub 5 os. w 2pok.6)
Pościel i ręczniki 14 EUR/os.(lub zabrać własne), • 
wypożyczenie TV-41 EUR/tydz.
Rozszerzenie skipassu na 3 Doliny- dopłata • 
– 45 EUR (konieczne zamówienie przed wy-
jazdem)

SYMBOL TERMIN STUDIO 4 os.

FBD06/01 06.01–14.01.2017 380

FBD08/01 08.01 -17.01.2017 355 

FBD15/01 15.01–24.01.2017 395

FBD22/01 22.01–31.01.2017 405

FBD31/01 31.01–07.02.2017 435

FBD04/03 04.03–13.03.2017 460

FBD11/03 11.03–20.03.2017 430

FBD18/03 18.03–27.03.2017 445

FBD25/03 25.03–03.04.2017 450

CENY/os. w EUR (lub równowartość w PLN 
wg BZWBK, sprzedaż)
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FRANCJA

Les Sybelles – La Toussuire

La Toussuire – to  największa i najwyżej położona stacja narciarska kompleksu Les Sybelles, 
której tereny narciarskie rozciągają się na wysokościach 1800 do 2620m.n.p.m. oferując 
wspaniała panoramę całej doliny Maurienne. La Toussuire szczyci się również Mistrzem Olim-
pijskim z Salt Lake City (2002) – Jean Pierre Vidal-em, który stąd pochodził i tutaj trenował   

2620 mnpm
1800

18 km 

SYMBOL TERMIN 2 POKOJE
4 os.

2 POKOJE
6 os.

FLT06/01 06.01–15.01.2017 385 360

FLT13/01 13.01–22.01.2017 390 370

FLT20/01 20.01–29.01.2017 430 405

FLT27/01 27.01–05.02.2017 485 455

FLT03/03 03.03–12.03.2017 495 465

FLT10/03 10.03–19.03.2017 435 405

FLT17/03 17.03–26.03.2017 415 390

FLT24/03 24.03–02.04.2017 390 370

L’Ecrin des Sybelles 4**** – stylowa rezydencja 
mieszcząca się w 4 utrzymanych w sabaudzkim 
stylu budynkach, posiada przytulny salon z ko-
minkiem, basen kryty (gratis) oraz hammam 
i saunę (1 seans gratis, następne – 8 EUR/seans). 
Apartament 2 pok. 4 (ok.32m2) posiada pokój 
dzienny z 2 miejscami do spania, wyposażoną 
kuchenkę, sypialnią z 2 łózkami pojedynczymi. 
2pok/kabina 6 – posiadają dodatkowy pokoik 
lub antresolę z łóżkiem piętrowym. 

PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień – wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy 
do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do La Toussu-
ire, zakwaterowanie w apartamentach

 82 km 
b. łatwe i łatwe, średnie, trudne

210 km 
 Trasy zjazdowe:                              310 km

 82 km 

3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach lub snowboardzie
4–8 dzień – jazda na nartach lub snowboar-
dzie, rekreacja po narciarska,
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, 
wyjazd do kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach 
przedpołudniowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
 Zakwaterowanie: 7 noclegów w apartamen-• 
tach typu 2 pok 4 lub 2 pokoje 6 w Rezydencji 
4**** Ecrin des Sybelles (pościel w cenie)
 Ubezpieczenie: KL/NNW/ KR/OC oraz SKI • 
Skipass – karnet narciarski na domenę Sy-• 
belles (wszystkie stacje wchodzące w skład 
domeny)
opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – we własnym zakresie• 
„wolne łóżko” (np. 3 osoby w apartamencie. • 
4os.) od 30, – EUR/os. (w zależności od ter-
minu)
Taksa klimatyczna 8 EUR/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300, – EUR• 
Ręczniki 10 EUR/os. (lub zabrać własne)• 
TV – 40 EUR/apartament/tydzień• 

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 lat – zniż-• 
ka 130 EUR (w okresie 6 – 22.01.2017 oraz 
od 24.03.2017), 150 EUR (20 – 29.01.2017 
oraz 10 – 26.03.2017) oraz 180 EUR (27.01 
– 05.02.2017 oraz 3 – 12.03.2017), dzieci 
5 – 12 lat i seniorzy 65 – 74 lata – zniżka 25 
EUR 

CENY/os. w EUR (lub równowartość w PLN wg BZWBK, sprzedaż)
przy pełnym obłożeniu apartamentu  
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2620 mnpm
1550

18 km 

FRANCJA

Les Sybelles – Le Corbier

Les Sybelles – to największy  obszar narciarski doliny Maurienne i jedna z 4 największych 
francuskich domen narciarskich. Łączy ona 7 stacji i 3 alpejskie wioski, w których można 
jeszcze napotkać tradycyjną alpejską architekturę. Najważniejszymy ośrodkami tej doliny 
wydają się być La Toussuire i centralnie usytuowana stacja Le Corbier. Dla narciarzy przygo-
towano 310km tras o wszystkich poziomach trudności a także Snowpark, Boerdercross, Arva 
Park i Stadion Slalomowy. 

SYMBOL TERMIN STUDIO
2 os.

2 POKOJE
4 os.

3 POKOJE
6 os.

FLC06/01 06.01–15.01.2017 380 350 340

FLC13/01 13.01–22.01.2017 400 370 360

FLC20/01 20.01–29.01.2017 440 395 385

FLC27/01 27.01–05.02.2017 490 440 425

FLC03/03 03.03–12.03.2017 490 440 425

FLC10/03 10.03–19.03.2017 435 395 380

FLC17/03 17.03–26.03.2017 400 365 360

FLC24/03 24.03–02.04.2017 370 340 330

Le Corbier-usytuowana w sercu domeny jest 
jedną z głównych stacji terenów narciarskich 
Sybelles. To raj dla rodzinnych pobytów nar-
ciarskich- stacja jest bezpieczna (wyłączony 
ruch samochodowy) i położona bezpośrednio 
na stoku-przy trasach narciarskich. W pobliżu 
znaleźć można sklepy, restauracje i punkty 
usługowe  i rekreacyjne jak np. podgrzewany 
odkryty basen będący atrakcją Le Corbier. 

PROGRAM:
1 dzień – wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy 
do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Le Corbier, 
zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja po 
narciarska,
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, 
wyjazd do kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach do-
południowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w apartamen-• 
tach typu studio 2, 2 pok 4 lub 3 pokoje 6 
w Rezydencji 4* Alpages du Corbier z base-
nem i sauną.  W apartamentach typu studio 
2 – 2 miejsca do spania w pokoju dziennym, 
nowocześnie wyposażona kuchenka (naczy-
nia, garnki, sztućce), łazienka, apartament 
2 pok 4: pokój dzienny z 2 miejscami do 
spania (w tym 1 wyciągane/rozkładane), 
wyposażony kącik kuchenny, sypialnia z 1 
łóżkiem piętrowym lub podwójnym,łazien-

ka, w apartamencie 3 pokoje 6 – dodatkowy 
pokój – sypialnia dla 2 osób. Pościel – wliczo-
na w cenę.
Ubezpieczenie:KL/NNW/ KR/OC bagaż oraz SKI • 
Skipass – karnet narciarski na domenę Sy-• 
belles (wszystkie stacje wchodzące w skład 
domeny)
opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – we własnym zakresie – lub • 
wyżywienie w rezydencji – restauracja  La 
Refuge – H/B – 2 posiłki dziennie = 190, – 
EUR/tydzień
„wolne łóżko” (np. 3 osoby w apartam. 4os.) • 
= 35, – EUR/os./tydzień 

 Trasy zjazdowe:                              310 km
 82 km 
b. łatwe i łatwe, średnie, trudne

210 km 

CENY/os. w EUR (lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż) przy pełnym obłożeniu apartamentu

Taksa klimatyczna 8 EUR/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300, – EUR• 
Ręczniki 10 EUR/os. (lub zabrać własne)• 
TV – 40 EUR/apartament/tydzień• 
Sauna 6 EUR/os./seans 20 min. • 

ZNIŻKI:
Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 lat – zniż-• 
ka 130 EUR (w okresie 6–22.01.2017 oraz 
od 24.03.2017), 150 EUR (20–29.01.2017 
oraz 10–26.03.2017) oraz 180 EUR (27.01–
05.02.2017 oraz 3–12.03.2017), dzieci 5 – 
12 lat i seniorzy 65–74 lata – zniżka 25 EUR



12

FRANCJA

Vaujany (Alpe d’Huez)
Vaujany – to  jedna z części dużej domeny narciarskiej Alpe d’Huez Grandes Rousses, liczącej  
249 km tras,  położona na wysokości 1250 mnpm. Połączonymi trasami tej domeny można 
przemieszczać się do pozostałych miejscowości tego terenu, jak  Alpe d’Huez, Auris, Villard, 
i Oz.  Oferują one łącznie 115 tras (37 zielonych, 31 niebieskich, 32 czerwone,17 czarnych) ob-
sługiwanych przez  89 wyciągów o przepustowości 94000 osób/godzinę a łączna długość tras  
o wszystkich stopniach trudności wynosi  249 km, w tym najdłuższa w Europie trasa Sarenne o 
długości 16 km o jednej z największych na świecie deniwelacji. Większość tras otaczających OZ 
to jednak trasy łatwe i średnio trudne. 

3330 mnpm
1250

 Trasy zjazdowe:                            250 km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
52 km 129 km 69 km

SYMBOL TERMIN STUDIO
2 os.

2 POKOJE
4 os.

3 POKOJE
6 os.

3 - 4 POKOJE
8 os.

FVA06/01 06.01–15.01.2017 450 410 395 385

EVA13/01 13.01–22.01.2017 490 440 410 400

FVA20/01 20.01–29.01.2017 495 450 425 410

FVA27/01 27.01–05.02.2017 560 485 460 450

FVA10/03 10.03–18.03.2017 530 460 440 425

FVA17/03 17.03–26.03.2017 490 440 420 400

La Cascade Epinettes  – komfortowa rezyden-
cja, położona w dolnej części stacji tuż obok 
sklepów, restauracji i tylko 50m od kolejki lino-
wej łączącej Vaujany z Alpe d’Huez. Rezydencję 
tworzy główny budynek z apartamentami oraz 
oraz kilka mniejszych. Rezydencja  oferuje kom-
fortowe apartamenty od 2 aż do 10 osobowych. 
Apartamenty posiadają też balkony lub tarasy. 
Znajduje się tu również  kompleks wellness 
z basenem, whirpool, sauną ,hammam 

PROGRAM:
1 dzień – wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy 
i Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Vaujany, 
zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach lub snowboardzie na terenach Gran-
des Rousses 
(Alpe d’Huez, Oz, Auris, Villard, i Vaujany) 
4–8 dzień – jazda na nartach lub snowboar-
dzie, rekreacja ponarciarska.

9 dzień – zdawanie apartamentów i odbiór 
kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, wyjazd do 
kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach 
przedpołudniowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd autokarem komforto-• 
wym z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w apartamen-• 
tach wybranego typu, położonych w pobliżu 
tras narciarskich i wyciągów:

 2 pok. 4 os. – apartament o powierzchni ok. 
ok 40 m2, posiadający sypialnię 2 os. z łóż-
kiem podwójnym lub 2 pojedynczymi oraz 
salon z 2 miejscami do spania, łazienka,WC, 
wyposażony aneks kuchenny (płyta witroce-
ramiczna, lodówka, kuchenka mikrofalowa, 
zmywarka, komplet naczyń i sztućców. 

 2 – 3 pok. 6 os. – ok. 45 m2 – opis aparta-
mentu – jak 2 pok. 4 oraz dodatkowo alko-
wa z łóżkiem piętrowym 

 3 – 4 pok. 8 os. – obszerny apartament (ok. 
65m2) posiadający 2 sypialnie 2 osobowe, 
wnęka z łóżkiem piętrowym, łazienka, WC 
(w niektórych 2 łazienki) oraz salon z 2 
miejscami do spania, w pełni wyposażony 
aneks kuchenny.

 Uwaga: opisy mają charakter poglądowy – 
mogą wystąpić różnice układu łóżek wzglę-
dem opisu, pościel – w cenie 
 Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC bagaż oraz • 
SKI (ratownictwo i OC)
Skipass – karnet narciarski 6 dniowy na całą • 
domenę 
opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – we własnym zakresie – • 
w apartamentach są wyposażone kąciki 
kuchenne oraz naczynia i sztućce 
„Wolne łóżko” (np. 3 osoby w apartam. • 
4os.) – koszt– w zależności od terminu 
i typu apartamentu – na zapytanie 
Kaucja zwrotna za apartament (w zależności • 
od apartamentu – ok. 500, – EUR)

ZNIŻKI
Dzieci do lat 5 – zniżka =160, – EUR, Super-• 
seniorzy +72 lat – zniżka =85, – EUR, dzieci 
5 – 12 lat i seniorzy 65 – 71 lat – zniżka 30, 
– EUR

  
CENY/os. w EUR (lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż) przy pełnym obłożeniu apartamentu
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3568 mnpm
1270

 Trasy zjazdowe:                            228 km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
152 km 30 km

FRANCJA

Deux Alpes
Deux Alpes to stacja narciarska położona w masywie Ecrins, charakteryzująca się dużą ilo-
ścią dni słonecznych i świetnym przygotowaniem tras. Tereny narciarskie Deux Alpes  to 93 
trasy, w tym 1 oświetlona oraz trasy położone  na lodowcu, obsługiwane przez  52 wyciągi. 
Łączna długość tras wynosi ok. 228 km: 46km łatwych, 152 km średniej trudności oraz 30 
km trudnych.  Najsłynniejsza z tras Vallons de la Meije ma deniwelację aż 2150m. Stacja ma 
również wiele atrakcji dla snowboardzistów, którzy spotykają się tu na Światowych Festiwa-
lach, jedną z nich jest niewątpliwie położony na 2600m.n.p.m. Snowpark La Toura- jeden 
z największych we Francji. Na terenie stacji znaleźć można też sporo tętniących wieczornym 
i nocnym życiem lokali, sklepów, serwisów narciarskich i wypożyczalni sprzętu. 

46 km

SYMBOL TERMIN STU-
DIO 2 

STU-
DIO 4

2 
POK. 4 

3 
POK. 6

3 
POK. 8

4 
POK.10

FDA09/12 09.12–18.12.2016 440 370 385 370 360 360

FDA06/01 06.01–15.01.2017 450 375 390 375 370 370

FDA13/01 13.01–22.01.2017 460 390 400 390 380 380

FDA27/01 27.01–05.02.2017 520 430 450 420 410 410

DAF03/03 03.03–12.03.2017 510 420 430 420 410 410

DAF10/03 10.03–19.03.2017 490 410 420 400 395 395

DAF17/03 17.03–26.03.2017 460 400 390 410 390 390

DAF24/03 24.03–02.04.2017 440 370 400 375 370 370

Rezydencja 4**** Ours Blanc położona jest 
idealnie w centrum stacji, w poblizu sklepów, 
pubów, restauracji i punktów usługowych oraz 
blisko wyciągu Diable. Niedawno wybudowa-
na rezydencja oferuje swym gościom kom-
fort i wygodę, oddając do dyspozycji basen, 
saunę i hammam, fitness, pralnię, oraz szafki 
na sprzęt narciarski i snowboardowy. Na 6 
poziomach rezydencji znajdziemy kilka typów 
apartamentów:

Studio 2 (ok. 23m• 2) – pokój dzienny z 2 łóz-
kami rozkładanmi – pojedynczymi i nowo-
cześnie wyposażonym aneksem kuchennym 
łazienkę i WC
Studio – 4 (ok.27m• 2) – jak wyżej (zamiast 
łóżek pojedynczych może wystepować roz-
kładana wersalka 2 os.) oraz we wnęce łóżko 
piętrowe dla 2 osób 
2pok. 4 (ok. 33m• 2) – pokój dzienny z 2 łóż-
kami rozkładanmi – pojedynczymi i nowo-
czesnym aneksem kuchennym, sypialnię 
z 2 pojedynczymi łóżkami lub 1 podwójnym 
łóżkiem, łazienkę i WC
3pok. 6 (ok. 50m• 2) – pokój dzienny z 2 łóż-
kami rozkładanmi – pojedynczymi i nowo-
czesnym aneksem kuchennym, sypialnię 
z 2 pojedynczymi łóżkami i drugą sypialnię 
z podwójnym łóżkiem, łazienkę i WC
3pok. Cab.8. (ok. 60m• 2 – jak 3pok.6 oraz 
dodatkowo alkowa z łóżkiem piętrowym 
oraz dodatkową małą łazienką z umywalką 
i WC 4pok. Cab.10 (ok. 60m2) pokój dzien-
ny z 2 łóżkami rozkładanmi – pojedynczymi 
i nowoczesnym aneksem kuchennym, 2 
sypialnie z podwójnym łóżkiem, 2 sypialnie 
z łóżkiem piętrowym, 2 łazienki i 2 WC

PROGRAM
1 dzień – wyjazd z kraju, przejazd przez Niemcy 
i Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Deux Al-
pes, zakwaterowanie w apartamentach 
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach lub snowboardzie 
4 – 8 dzień – jazda na nartach lub snowboardzie 
na terenach Deux Alpes, wycieczka narciarska 
do Alpe d’Huez (w ramach tego samego skipas-
su), rekreacja ponarciarska – basen i lodowisko 
w ramach karnetu narciarskiego
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, ok. 
10.30 – wyjazd do kraju 10 dzień – przyjazd do 
kraju w godzinach dopołudniowych – zakoń-
czenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym • 
typie apartamentu, pościel 
Ubezpieczenie:KL/NNW/KR/OC bagaż • 
Skipass – karnet narciarski 6 – dniowy oraz • 
wstęp na basen i lodowisko 
Opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
TV – 40€/tydzień• 
Usługi dodatkowe (pralnia, Wi – fi)• 
Taksa klimatyczna ok. 12€/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300€• 

CENY/os. w EUR (lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż) przy pełnym obłożeniu apartamentu
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FRANCJA   

Bourg St Maurice – 
Les Arcs – Paradiski

Bourg St Maurice jest niewielkim miasteczkiem, położonym u podnóża terenów narciar-
skich  Les Arcs. Kolejką szynową funiculaire można w kilka minut dostać się do ogromne-
go, liczącego ponad 5000 ha obszaru obejmującego stacje Arc 1600, Arc 1800, Arc 2000, 
Villaroger i Peisey -Vallandry. Po niedawnym połączeniu z rozległymi terenami La Plagne 
ogromną, dwupoziomową  koleją linową- Vanoise Express powstał wielki teren narciarski 
Paradiski o trasach liczących łącznie po nad 425 km. 

3250 mnpm
1600

 Trasy zjazdowe: 
 Les Arcs (Paradiski):                   224 (425) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
 141(172) km 66(162) km 35(91) km 

SYMBOL TERMIN 2 pok. 4 os. 3 pok. 6 os. 4 pok. 8 os. 5 pok. 10 os.

FLA 06/01 06.01.2017–15.01.2017 520 470 475 455

FLA 13/01 13.01.2017–22.01.2017 520 470 475 455

FLA 20/01 20.01.2017–29.01.2017 520 470 475 455

FLA 27/01 27.01.2017–05.02.2017 530 480 485 465

FLA 03/03 03.03.2017–12.03.2017 520 470 475 455

FLA 10/03 10.03.2017–19.03.2017 520 470 475 455

FLA 17/03 17.03.2017–26.03.2017 520 470 475 455

 PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju na trasie 
Poznań – Leszno – Wrocław – Freibourg – Gene-
va – Bourg St Maurice 
2 dzień – po południu – przyjazd do Bourg St 
Maurice, zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja pona-
rciarska 
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie z hotelu 
i apartamentów, zdawanie apartamentów i od-
biór kaucji, wyjazd do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach połu-
dniowych – zakończenie wyjazdu

CENA ZAWIERA:
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem 
Zakwaterowanie – 7 noclegów • 

 Rezydencja 4**** Coeur d’Or – ok.900m 
od kolejki funiculaire, nowoczesna i kom-
fortowa rezydencja z basenem i sauną, 
apartamenty posiadają pokój dzienny z 2 
pojedynczymi łóżkami, z którego wydzielona 
jest otwarta, w pełni wyposażona kuchnia 
(kuchenka ceramiczna, lodówka, zmywarka), 
łazienkę,  balkon, internet WiFi, TV oraz od 1 
do 4 sypialni 2 – osobowych w zależności od 
wielkości apartamentu, apartamenty 8 – i 10 
– osobowe posiadają po 2 łazienki
W rezydencji Coeur d’Or w cenie pościel • 
i ręczniki oraz korzystanie z fitness, basenu 
i sauny
Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC narciarza• 
Skipass – 6 dniowy Na tereny Les Acrs oraz • 
Peisey i Vilaroger 
(1 dzień Paradaski – gratis! rozszerzenie ty-• 
godniowe Paradiski – za dopłata)
Opieka przedstawiciela biura w czasie trwa-• 
nia imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Taksa klimatyczna lokalna: 12 EUR • 
Rozszrzenie karnetu na 6 dni na całe tereny • 
domeny Paradiski=30, – EUR 
Kaucja zwrotna za apartament: 500 EUR • 
dopłata za „wolne łóżko”: ok. 45 EUR/os. • 

ZNIŻKI: 
 Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 lat – • 
zniżka 150 EUR

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN wg kursu dnia BZWBK  (ceny przy  pełnej obsadzie apartamentu)
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FRANCJA   

Arc 1600 – Les Arcs – Paradiski

Rezydencja 4**** Lagrange Prestige „Roc Belle Face” położona jest na wysokości 1600 m 
u stóp tras narciarskich stacji Arc 1600, w pobliżu punktów usługowych, wypożyczalni, ba-
rów i restauracji. Tuż obok jest też górna stacja kolejki funiculare, którą w ciągu kilku minut 
można zjechać do Bourg St Maurice, rezydencja z basenem i sauną; apartamenty posiadają 
pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, z którego wydzielona jest otwarta, w pełni wypo-
sażona kuchnia, łazienkę oraz od 1 do 4 sypialni 2-osobowych w zależności od wielkości 
apartamentu, w niektórych apartamentach jednym z pokoi jest alkowa (mały pokoi – naj-
częściej z łóżkiem piętrowym. 
W rezydencji Roc Belle Face w cenie pościel i ręczniki oraz korzystanie z basenu.
 

3250 mnpm
1600

 Trasy zjazdowe: 
 Les Arcs (Paradiski):                   224 (425) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
 141(172) km 66(162) km 35(91) km 

  

SYMBOL TERMIN 2 pok. 4 os. 2 pok. 6 os. 3 pok. 6 os. 3 pok. 8 os.

FLA 06/01 06.01.2017–15.01.2017 475 430 450 430

FLA 13/01 13.01.2017–22.01.2017 475 430 450 435

FLA 20/01 20.01.2017–29.01.2017 510 460 480 450

FLA 27/01 27.01.2017–05.02.2017 540 480 500 475

FLA 03/03 03.03.2017–12.03.2017 540 480 500 475

FLA 10/03 10.03.2017–19.03.2017 510 460 480 450

FLA 17/03 17.03.2017–26.03.2017 475 460 450 435

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem–wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy, Szwajcarię do Francji
2 dzień – po południu –przyjazd do Arc 1600, 
zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja pona-
rciarska 
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie z hotelu 
i apartamentów, zdawanie apartamentów i od-
biór kaucji, wyjazd do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach połu-
dniowych – zakończenie wyjazdu

CENA ZAWIERA:
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem 
Zakwaterowanie – 7 noclegów w rezydencji • 
“Roc Belleface”

Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC narciarza• 
Skipass – 6 dniowy Na tereny Les Acrs oraz • 
Peisey i Vilaroger (1 dzień Paradiski –gra-
tis!, rozszerzenie tygodniowe Paradiski = 
30,–EUR/tydzień) 
Opieka przedstawiciela biura w czasie trwa-• 
nia imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Taksa klimatyczna lokalna: 12 EUR• 
Rozszerzenie skipassu na cały teren Paradiski • 
=30,–EUR/tydzień
Kaucja zwrotna za apartament: od 300 do • 
500 EUR/apartament
dopłata za „wolne łóżko”: ok. 45 EUR/os. • 

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 lat – zniż-• 
ka 150 EUR

CENY/ osobę w EUR – lub równowartość w PLN wg kursu dnia BZWBK (ceny przy pełnej obsadzie apartamentu)
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FRANCJA

Paradiski- La Plagne 

La Plagne - stacja położona  w masywie Vanoise we francuskiej Sabaudii. Znajdziemy tu 
przykłady tradycyjnego budownictwa sabaudzkiego, w którym używano lokalnych materia-
łów- drewna i kamienia a dachy wykonywano z kamiennych łupków. W tym stylu zbudo-
wane są również liczne rezydencje turystyczne i hotele. La Plagne charakteryzuje się też 
szerokimi łagodnymi trasami, dogodnymi również dla mniej zaawansowanych  oraz dzieci. 
Po połączeniu La Plagne z terenami les Arcs  poprzez ogromną- dwupoziomową kolejkę Va-
noise Express powstał jeden z największych połączonych obszarów narciarskich na świecie, 
gdzie nawet najbardziej wymagający narciarze i snowboardziści znajdą dla siebie odpo-
wiednie trasy.

3250 mnpm
1600

 Trasy zjazdowe: 
 Plagne (Paradiski):                    201 (425) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
 141(172) km 96(162) km 56(91) km 

Apartamenty, którymi dysponuje rezydencja 
są w pełni wyposażone w naczynia kuchenne 
i sztućce i dostępne są w nastepujących wa-
riantach: 
Studio 2 (ok.15 m2) – pokój dzienny z anek-
sem kuchennym, rozkładaną kanapą 2 osobo-
wą, łazienka
Studio 4 (ok. 24 m2) – pokój dzienny z anek-
sem kuchennym, rozkładaną kanapą 2 osobo-
wą i wnęką z łóżkiem piętrowym lub 2 łóżka-
mi pojedynczymi, łazienka
2 pokoje 4 (ok. 29 m2) – pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą 2 
osobową, sypialnia z łózkiem podwójnym lub 
2 pojedynczymi, łazienka 
2 pokoje 5 (ok. 35 m2) – pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą 
2 osobową i trzecim łóżkiem pojedynczym – 
rozkładanym, sypialnia z łózkiem podwójnym 
lub 2 pojedynczymi, łazienka 
3 pokoje 6 (ok. 45 m2) – pokój dziennyz 
wyposażonym aneksem kuchennym, z 2 łóż-
kami pojedynczymi rozsyuwanymi, sypialnia 
z łóżkiem podwójnym, sypialnia z 2 łóżkami 
pojedynczymi, łazienka z prysznicem oraz 
oraz łazienka z wanną i WC ( w tym typie 
apartementu zamiast jednego pokoju może 
występować antresola)
3 pokoje 7 (ok. 53 m2) – pokój dzienny z wy-
posażonym aneksem kuchennym, z 2 łóżkami 
pojedynczymi oraz jednym rozkładanym, 
sypialnia z łóżkiem podwójnym, sypialnia z 2 

łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem 
oraz oraz łazienka z wanną i WC
4 pokoje 8 (ok. 70 m2) – opis jak wyżej – 3pok 
6/ oraz dodatkowo sypialnia z 2 łóżkami po-
jedynczymi.
Uwaga: urządzenie apartamentów oraz 
rozmieszczenie łóżek może różnić się od po-
wyższego opisu, gdyż apartamenty położone 
są w kilku budynkach i należą do różnych 
właścicieli.

CENA OBEJMUJE:
Transport: przejazd autokarem komforto-• 
wym z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie – 7 noclegów w wybra-• 
nym wariancie zakwaterowania (układ 
łóżek w poszczególnych apartamentach 
może się nieznacznie różnić od wyżej opi-
sanego) 
Pościel i ręczniki • 
Korzystanie z fitness, basenu • 
Ubezpieczenie: KL/NNW • 
Skipass – 6 dniowy Na tereny Les Acrs lub • 
Belle Plagne (rozszerzenie karnetu na Pa-
radiski – 425 km tras = 30, – EUR/tydzień)
Opieka przedstawiciela biura w czasie • 
trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Taksa klimatyczna lokalna ok. 11, – EUR/os. • 
tydzień
Kaucja zwrotna za apartament• 

SYMBOL TERMIN STUDIO 
2os.

STUDIO 
4os.

2 POK.
4os.

2 POK.
 5 os.

3 POK.
 6os.

3 POK.
 7 os.

4 POK.
 8 os.

FLP06/01 06.01–
15.01.2017 470 395 400 395 400 395 400

FLP13/01 13.01–
22.01.2017 470 395 410 395 400 395 410

FLP20/01 20.01–
29.01.2017 470 395 410 395 400 395 410

FLP27/01 27.01–
05.02.2017 490 400 420 400 420 410 420

FLP10/03 10.03–
19.03.2017 490 400 420 400 420 410 420

FLP17/03 17.03–
26.03.2017 470 395 410 395 400 395 410

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN wg kursu dnia BZWBK (przy  pełnej obsadzie apartamentu)

Rezydencja Plagne Lauze 3*** położona jest 
na wysokości ok .1800mnpm i składa się z 7 
budynków, wybudowanych w sabaudzkim tra-
dycyjnym stylu z lokalnego kamienia i drewna. 
Rezydencja dysponuje strefą wellness z pod-
grzewanym basenem i sauną oraz salą gier.
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2600 mnpm
1430

Trasy zjazdowe: 
Galibier/Thabor-Valmeinier:               150 km

łatwe, średnie, trudne
 100 km 38 km 12 km 

FRANCJA

Galibier/Thabor-Valmeinier  

Valmeinier wraz z pobliskim Valloire tworzą domenę Galibier Thabor – zwaną czasem 
mniejszą siostrą 3 Dolin. To jeden z największych obszarów narciarskich doliny Maurien-
ne, posiadający 81 tras narciarskich o łącznej długości 150 km a jednocześnie najmłodszy 
z francuskich ośrodków, powstały pod koniec lat 80 – tych. Zachowały się tu jednak również 
tradycyjne wioski doliny Maurienne jak n.p. położona na wysokości 1500mnpm miejsco-
wość Valmeinier, która była początkiem rozwoju tego narciarskiego regionu. Z kolei Valme-
inier 1800 to najmłodsza stacja tej domeny, która jednak zachowała tradycyjny styl budow-
nictwa opartego na drewnie i kamieniu.

SYMBOL TERMIN STUDIO 3 os. 2 POKOJE 4 os. 2-3 POKOJE 6 os.

FVM06/01 06.01–15.01.2017 355 350 330

FVM13/01 13.01–22.01.2017 370 360 340

  FVM27/01 27.01–05.02.2017 440 420 390

FVM03/03 03.03–12.03.2017 430 410 390

FVM10/03 10.03–19.03.2017 410 400 380

FVM17/03 17.03–26.03.2017 360 350 330

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy – Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Valme-
inier, zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja po 
narciarska
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, 
wyjazd do kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach do-
południowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd komfortowym autoka-• 
rem turystycznym z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie w rezydencji Grand Pa-• 
norama z basenem i sauną: 7 noclegów 
w apartamentach posiadających pokój 
dzienny z wyposażonym aneksem kuchen-
nym, 2 łózkami pojedynczymi (kanapa 
i łózko rozkładane), łazienkę i WC oraz w za-
leżności od typu:

 studio 3 (ok. 23 m2) wnęka /kabina z 1 łóż-
kiem

 2pokoje 4 (ok. 26 – 30 m2) – dodatkowa 
sypialnia z łóżkiem podwójnym lub 2 poje-
dynczymi

 2 – 3 pokoje (ok. 36 m2) – dodatkowa 
sypialnia z łóżkiem podwójnym lub 2 po-
jedynczymi i kabina lub wnęka z łóżkiem 
piętrowym 
Pościel – wliczona w cenę.• 
 Korzystanie z basenu (sauna za dopłatą)• 
Ubezpieczenie:KL/NNW/KR/OC bagaż oraz SKI • 
Skipass – karnet narciarski Galibier/Thabor• 
opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – we własnym zakresie – w apar-• 
tamentach są wyposażone aneksy kuchenne 
„Wolne łóżko” ( np. 3 osoby w apartam. 4os.) • 
= 35, – EUR/os./tydzień 
Taksa klimatyczna 8 EUR/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300, – EUR• 
TV – 40 EUR/apartament/tydzień• 
Sauna ok.8 EUR/os./seans 20 min. • 
Bilard• 

ZNIŻKI
Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 lat – zniż-• 
ka 125, – €, dzieci 5 – 12 lat= zniżka 20, – €, 
seniorzy 65 – 74 lata – 15, – €

 

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż B)
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FRANCJA

Galibier/Thabor – Valloire 
Valloire – urokliwa sabaudzka wioska, położona na wysokości 1430mnpm w samym 
sercu masywu Galibier. Wraz z sąsiednim Valmeinier tworzy ona domenę Galibier Tha-
bor – zwaną czasem mniejszą siostrą 3 Dolin. To jeden z największych obszarów narciar-
skich doliny Maurienne, posiadający 81 tras narciarskich o łącznej długości 150 km a 
jednocześnie najmłodszy z francuskich ośrodków, powstały pod koniec lat 80 – tych. 
Zachowały się tu jednak również elementy dawnej tradycji, jak np. barokowy kościół 
w Valloire. W Valloire turysta znajdzie jednak nie tylko tradycje ale i wszystko co po-
trzebne na urlopie – wypożyczalnie i serwisy sprzętu, sklepy, restauracje i przytulne 
kawiarnie. 

2600 mnpm
1430

Trasy zjazdowe: 
Galibier/Thabor-Valmeinier:               150 km

łatwe, średnie, trudne
 100 km 38 km 12 km 

SYMBOL TERMIN 2 POK.
4 os./ 3*

3 POK.
6 os./ 3*

4 POK.
8 os./ 3*

2 POK.
4os/ 4*

2pok. 
5os. 4*

APART.
 6 os./4*

FVL06/01 06.01–15.01.2017 355 340 335 380 375 370

FVL13/01 1 3.01–22.01.2017 370 355 350 400 390 380

 FVL27/01 27.01–05.02.2017 430 410 400 470 460 440

FVL03/03 03.03–12.03.2017  –  –  – 480 460 450

FVL10/03 10.03–19.03.2017 420 400 400 440 430 420

FVL17/03 17.03–26.03.2017 360 350 345 390 380 370

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż B)

kach tworzących kompleks, do dyspozycji – 
w budynku głównym – podgrzewany, półkryty 
basen, sauna, wi-fi, pralnia

Apartament 2pok. 4 (ok. 30–36 m• 2) – salon 
z wyposażonym aneksem kuchennym i 2 
łóżkami pojedyńczymi, sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim, łazienka,WC, balkon
Apartament 3 pok. 6 (ok. 40–48 m• 2) – opis 
jak 2 pok. 4 oraz dodatkowa sypialnia z 2 po-
jedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym. 
4pok. 8 (50–58 m• 2) – opis – jak 3 pok. 6 oraz 
dodatkowo 1 sypialnia 2 osobowa (łóżko 
małżeńskie lub 2 pojedyncze oraz dodat-
kowa łazienka).

Uwaga: niektóre apartamenty 6 i 8 os. mogą 
być 2 poziomowe 

Rezydencja 4**** Chalets du Galibier po-
łożona jest w 5 stylowych budynkach, blisko 
tras narciarskich i wyciągu Moulin, kilkaset 
metrów od sklepów i centrum Valloire, do dys-

pozycji gości kryty basen, sauna, hammam, 
pralnia oraz salon recepcyjny z kominkiem 
i bilardem, wi-fi w apartamentach. 

Apartament 2 pok. 4 (ok. 32 m• 2) – salon 
z wyposażonym aneksem kuchennym i 2 
łóżkami pojedyńczymi, sypialnia z 2 poje-
dynczymi łóżkami, łazienka, WC
Apartament 2 pok. 5 (ok. 40 m• 2) – opis jak 2 
pok. 4 oraz dodatkowy pokoik – kabina z łóż-
kiem piętrowym
Apartament 2 pok. 6 (47 m• 2 niektóre 2 po-
ziomowe) – salon z wyposażonym aneksem 
kuchennym i 2 łóżkami pojedyńczymi, sy-
pialnia  z 2 pojedynczymi łóżkami, alkowa 
z 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem pię-
trowym 2 łazienki,WC
Pościel (w rezydencji 4* w cenie również • 
ręczniki)
Korzystanie z basenu (sauna, hammam za • 
dopłatą ok. 5€/seans)
Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC bagaż oraz • 
SKI 
Skipass – karnet narciarski Galibier/Thabor• 
opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Usługi dodatkowe ( sauna, pralnia, bilard, • 
wi – fi), 
„Wolne łóżko” ( np. 3 osoby w apartam. • 
4os.) – kwota zależna od typu apartamentu 
i terminu – informacja w biurze
Taksa klimatyczna 8 EUR/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300, – EUR• 
Wycieczka narciarska do Orellei rozsze-• 
rzenie skipassu na Orelle/Val Thorens = 
30, – €
ZNIŻKI: Dzieci do lat 5 i Superseniorzy + 75 • 
lat – zniżka 125, – €, dzieci 5 – 12 lat= zniż-
ka 20, – €, seniorzy 65 – 74 lata – 15, – €

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy – Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Valloire, 
zakwaterowanie w apartamentach 
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja po nar-
ciarska, wycieczka fakultatywna i całodzienna 
jazda w Val Thorens / Orelle ( dopłata 30 €) 
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, 
wyjazd do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach do-
południowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd komfortowym autoka-• 
rem z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym • 
typie apartamentu

Rezydencja 3*** Hameu/Chalets de Valle 
d’Or – położona jest na stoku i jednocześnie 
niedaleko centrum miasteczka w kilku budyn-
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FRANCJA 

Chatel – Portes Du Soleil
Chatel – tradycyjna alpejska wioska, której historia sięga średniowiecza, łączy w sobie tra-
dycję i współczesność. Położona jest niezwykle malowniczo pomiędzy Jeziorem Genewskim 
i majestatycznym szczytem najwyższej góry Europy – Mont Blanc. To położenie w pobliżu 
jeziora warunkuje utrzymywanie się specyficznego mikroklimatu, który zapewnia temu re-
gionowi zimą obfite opady śniegu.
Tereny narciarskie Chatel to część słynnych „Portes du Soleil” – „Bram Słońca” położonych na 
terenach Francji i Szwajcarii, posiadających łącznie aż 650 km tras. Same tereny narciarskie 
Chatel posiadają 72 trasy (13 zielonych, 29 niebieskich, 23 czerwone, 6 czarnych) o łącznej 
długości 130 km, obsługiwanych przez 58 wyciągów. Dla spragnionych zabawy przygotowa-
no Fun Zone z trasą do pomiaru prędkości, oraz Fun Park.

2200 (2400) mnpm
1200

Trasy zjazdowe: 
Portes du Soleil (Chatel):              650 (150)  km

łatwe, średnie, trudne
 141 km 100 km 25 km 

SYMBOL TERMIN SKIPASS CHATEL SKIPASS  PORTES  DU SOLEIL

FCL06/01 06.01–15.01.2017 360 425

FCL13/01 13.01–22.01.2017 370 430

FCL23/01 20.01–29.01.2017 385 440

FCL27/01 27.01–05.02.2017 395 450

FCL10/03 10.03–19.03.2017 385 470

CL17/03 17.03–26.03.2015 370 460

 PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju , nocny 
przejazd przez Niemcy i Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Chatel, 
zakwaterowanie w apartamentach
3 dzień – rano – odbiór karnetów i jazda na 
nartach
4–8 dzień – jazda na nartach, rekreacja pona-
rciarska 
9 dzień – do 10.00 – zdawanie apartamentów 
i odbiór kaucji, pakowanie bagaży i sprzętu, ok. 
10.30 – wyjazd do kraju
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach 
przedpołudniowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w standardo-• 
wych apartamentach typu: studio 4 (4 os. 
w apartamencie), 2pok 4/5 (5osób w aparta-
mencie) lub apartamencie 3 pok. 6 (6 osób 
w apartamencie). 

Opis apartamentów (przykładowy):
Studio 4: pokój dzienny z aneksem kuchen-• 
nym i 2 łóżkami pojedyńczymi ( typu gigo-
ine) lub podwójną wersalką, łózko piętrowe 
we wnęce, łazienka WC. 
Apartament typu 2 pok 4/5: pokój dzienny • 
z 2 miejscami do spania (sofa 2 os. lub 2 po-
jedyncze łóżka), wyposażony kącik kuchenny 
(naczynia, garnki, sztućce),łazienka, sypial-
nia z łóżkiem podwójnym lub 2 pojedyńczy-
mi, dodatkowe pojedyncze łóżko w sypialni 
lub wnęce 
Apartament 5/6 os. – opis jak wyżej (bez do-• 
datkowego – trzeciego łóżka w sypialni) plus 
dodatkowy pokój – sypialnia dla 2 osób.
Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC  oraz SKI • 

Skipass – karnet narciarski Chatel, obejmu-• 
jący tereny Chatel, La Chapelle d’Abondance 
oraz 2 szwajcarskie tereny Torgon i Morgins ( 
możliwość rozszerzenia na tereny Portes du 
Soleil ( 650 km tras – 12 ośrodków na terenie 
Francji i Szwajcarii), skipass uprawnia rów-
nież do bezpłatnych przejazdów skibusem, 
kursującym wzdłuż doliny w czasie pracy 
wyciągów.
 Opieka pilota – przedstawiciela biura• 

KOSZTY DODATKOWE:
Wyżywienie – we własnym zakresie – w apar-• 
tamentach są wyposażone kąciki kuchenne 
oraz naczynia i sztućce 
„Wolne łóżko” ( np. 3 osoby w apartam. 2 • 
pok. 4/5) = 30, – €/os. 
Taksa klimatyczna 7, – €/os/tydzień• 
Kaucja zwrotna za apartament – 300, – €• 
Pościel i ręczniki 16, – €/os. (lub zabrać własne)• 
Kaucja za skipass – 3, – €• 

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż)
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SŁOWACJA – LUBOVNA 

Święta I Sylwester W Górach
    
LUBOVNA  - jedno z najstarszych miast obecnego słowackiego Spisza leży w malowniczej 
dolinie Uzdrowiska Lubowniańskiego na pograniczu Spiskiej Magury oraz Lewoczskich 
Wierchów. Region stał się sławny dzięki źródłom mineralnym i należy do najczystszych 
obszarów Europy Środkowej. Ponad 260 km oznaczonych szlaków turystycznych zapewnia 
idealne warunki na uprawianie turystyki pieszej a i miłośnicy jazdy  na nartach  znajdą coś 
dla siebie. Warto spędzić tu kilka ostatnich dni bieżacego roku i Sylwestra, tym bardziej, że 
dla sylwestrowych gości przygotowano wiele atrakcji.....

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

SYMBOL TERMIN CENA

LSW20/12 20.12.2016 – 26.12.2016 230 EUR

LSW21/12 21.12.2016 – 27.12.2016 230 EUR

SYLWESTER

SYMBOL TERMIN CENA

LSL03/12 29.12.2016 – 01.01.2017 185 EUR

LSL04/12 29.12.2016 – 02.01.2017 230 EUR

Hotel Lubovna 2** posiada ponad 600 
miejsc noclegowych i zalicza się do najwięk-
szych obiektów hotelowych na Słowacji, nada-
je się doskonale na organizowanie pobytów 
grupowych. Wygodnie urządzone pokoje 
rodzinne, pokoje jedno- lub dwuosobowe z 
możliwością dostawki, wyposażone w łazien-
kę, WC, telefon, radio, telewizor z programem 
satelitarnym i balkon. Pomieszczenia hote-
lowe są dostępne również dla osób niepeł-
nosprawnych  Bazę gastronomiczną hotelu 
stanowią 2 restauracje, 2 bary i kawiarnia. 
Ponadto w hotelu: kryty basen, sauna, cen-

trum fitness, solarium, kącik dla dzieci, plac 
zabaw, tenis stołowy, stołowa piłka nożna, bi-
liard, kręgle rosyjskie, wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego, parking. W sezonie zimowym 
do dyspozycji jest 5 wyciągów narciarskich 
bezpośrednio przy hotelu - trasy zjazdowe o 
łącznej długości 4600m z różnym stopniem 
trudności. 

ŚWIADCZENIA OBJĘTE CENĄ:  
Zakwaterowanie noclegi w pokojach 2-osobo-• 
wych 
Ubezpieczenie: KL /NNW/KR/OC• 
Wyżywienie – 2 posiłki dziennie• 
Korzystanie z basenu hotelowego i fitness • 
centrum
Powitalny drink, fitoterapia• 
Jednorazowe wejście do sauny fińskiej, 1 ką-• 
piel perełkowa, 1 morska kąpiel aerozolowa 
Uroczysta kolacja świąteczna a w turnusach • 
sylwestrowych- bal sylwestrowy przy muzyce 
na żywo; bogate menu w formie bufetu, 
pokaz fajerwerków o północy, butelka wina 
musującego na osobę dorosłą

KOSZTY DODATKOWE:
Dojazd własny• 
Karnety narciarskie – ok 18 EUR/dzień• 
Dopłata do pokoju 1-osobowego – 20 Euro/• 
pobyt

ZNIŻKI:
Dzieci do lat 3 – pobyt gratis (wspólne spanie • 
z rodzicami)
Dzieci do 15 lat – pobyt gratis (wspólne spa-• 
nie z rodzicami i bez wyżywienia)
Dzieci do 15 lat – zniżka 80 Euro (na dostaw-• 
ce z HB)
Seniorzy po 55 roku życia – zniżka 25 Euro• 

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg kursu BZWBK – sprzedaż)
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SŁOWACJA – LUBOVNA

Ferie narciarskie
    

SYMBOL TERMIN DOJAZD WŁASNY DOJAZD AUTOKAREM

SLW28/01 28.01–04.02.2017 260 EUR 300 EUR

SLW04/02 04.02–11.02 2017 280 EUR 320 EUR

SLW11/02 11.02–18.02.2017 280 EUR 320 EUR

SLW18/02 18.02–25.02.2017 280 EUR 320 EUR

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg kursu BZWBK - sprzedaż)

ZNIŻKI
Dojazd własny – zniżka 40, – EUR• 
dzieci do lat 3 – gratis, 3 – 15 lat – zniżka • 
50% na dostawce

PROGRAM RAMOWY 
1 dzień – rano – zbiórka i wyjazd w kierunku 
Słowacji, wczesnym wieczorem – przyjazd do 
hotelu, zakwaterowanie (od 16.00), ciepła 
kolacja, rekreacja – basen, fitness centrum
2 – 7 dzień – jazda na nartach lub snowboar-
dzie, rekreacja ponarciarska – basen, dysko-
teka, wycieczka do Zamku Lubovnenskiego, 
w którym przechowywano polskie klejnoty 
koronne i  którego historia jest ściśle zwią-
zana z Polską.
8 dzień – po śniadaniu – wykwaterowanie 
(do 10.00) i wyjazd do kraju, wieczorem – 
zakończenie wyjazdu
 

ŚWIADCZENIA objęte ceną: 
Transport: przejazd autokarem z pełnym • 
wyposażeniem lub dojazd własny 
(cena turnusu z dojazdem własnym – patrz • 
poniżej – zniżki)
Ubezpieczenie: KL/NNW/KR/OC/Ski• 
Zakwaterowanie – 7 noclegów w pokojach • 
2 osobowych hotelu Sorea Lubovna
Wyżywienie – 2 posiłki dziennie• 
Korzystanie z basenu hotelowego i fitness • 
centrum
Wycieczka lokalna do zamku Stara Lubovna • 
(nie dotyczy oferty z dojazdem własnym)

KOSZTY DODATKOWE:
Wstępy do zwiedzanych obiektów – ok. • 
5, – EUR
Dopłata do pokoju 1 – osobowego = 49, • 
– EUR/turnus
Całodzienny karnet narciarski (dorośli/• 
dzieci do 140cm wzrostu) : ok. 13, – EU-
R/7, – EUR na terenie Vysoka – obok hotelu 
oraz ok.18, – EUR/14, – EUR na terenie Ski 
Litmanova 
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SŁOWACJA, CHOPOK JUH

Narciarski Sylwester

Chopok – Jasna to największy, najnowocześniejszy i najbardziej atrakcyjny ośrodek narciar-
ski na Słowacji, położony na północnych i południowych stokach szczytu Chopok w Niskich 
Tatrach. 
Stacja dysponuje 36 kilometrami urozmaiconych tras oraz 9 kilometrami tras off piste, dla-
tego także doświadczeni narciarze i snowboardziści nie będą się tu nudzić.
Ośrodek jest bardzo nowoczesny, zarówno pod względem infrastruktury narciarskiej, ale 
także  bogatej bazy noclegowej, ładnie zaaranżowanych restauracji, na czele z widokowa 
Rotunda na szczycie Chopoka. Darmowe parkingi, dyskoteka, wypożyczalnie sprzętu i sys-
tem GoPass, który łączy w sobie skipass i kartę rabatową dającą duże zniżki w punktach 
usługowych ośrodka.

 
CENA OBEJMUJE:

Noclegi w pokoju 2-osobowym • 
Śniadania w formie bogatego bufetu• 
Ubezpieczenie • KL/NNW/OC/KR
Bilet na koncert w dniu 29.12.2016 W re-• 
stauracji stodola
Bogaty program animacji w hotelu i stacji • 
ski tale
Taksa klimatyczna• 
Parking• 
Skibus do stacji ski tale, myto i chopok • 
30 % zniżki na skipassy w ośrodku ski tale

 
KOSZTY DODATKOWE:

dojazd własny• 
Dopłata do 2 posiłków dziennie – 9 eur/• 
osoba/dzień
Dopłata za kolację sylwestrową z zabawą – 44 • 
eur/osooba
Wstęp do wellness centrum w hotelu stupka • 
– 8 eur/2 godziny
Skipassy: ski tale – od 16 eur/osoba dorosła • 
(1 – dniowy); chopok-jasna - od 39 eur/osoba 
dorosła (1 – dniowy)

Hotel Golf 3*** usytuowany jest w otocze-
niu Parku Narodowego Niżne Tatry na terenie 
ośrodka narciarskiego Tále i w sąsiedztwie 
pola golfowego Grey Bear Golf Course. W 
sąsiednim Hotelu Stupka mieści się cen-
trum wellness, z którego goście Hotelu 
Golf mogą korzystać za dodatkową opłatą. 
Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, WiFi 
oraz posiada łazienkę. Niektóre pokoje dyspo-
nują także balkonem z widokiem na okolicę. 
Restauracja mieści się w Hotelu Stupka (spe-
cjalizuje się w tradycyjnej kuchni słowackiej). 
W okolicy panują dogodne warunki do upra-
wiania narciarstwa obok hotelu znajdują się 
wyciągi ośrodka Ski Tale, a 6 km od hotelu znaj-
duje się ośrodek narciarski Jasná Chopok.

 

POBYT CENA

5 NOCLEGÓW 245 EUR

6 NOCLEGÓW 290 EUR

7 NOCLEGÓW 340 EUR

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN 
wg kursu dnia BZWBK
Pobyt pomiędzy
26.12.2016 – 03.01.2017

Trasy zjazdowe: 
Chopok:                                                   47 km

łatwe, średnie, trudne
 20,7 km 17,9 km 7,3 km 
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Hotel Stupka 3*** usytuowany jest w otocze-
niu Parku Narodowego Niżne Tatry na terenie 
ośrodka narciarskiego Tále i oferuje dostęp do 
centrum odnowy biologicznej, fitness, symu-
latora gry w golfa, sprzętu do tenisa stołowego 
oraz rzutek. Zaledwie kilka kroków dzieli obiekt 
od pola golfowego Grey Bear Golf Course. 
Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, WiFi 
oraz posiada łazienkę. Niektóre pokoje dyspo-
nują także balkonem z widokiem na okolicę. 
W restauracji Koliba Stupka można skosz-
tować dań tradycyjnej kuchni słowackiej. 
W okolicy panują dogodne warunki do upra-
wiania narciarstwa obok hotelu znajdują się 
wyciągi ośrodka Ski Tale, a 6 km od hotelu 
znajduje się ośrodek narciarski Jasná Cho-
pok.

POBYT CENA

5 NOCLEGÓW 375 EUR

6 NOCLEGÓW 435 EUR

7 NOCLEGÓW 490 EUR

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN 
wg kursu dnia BZWBK

Pobyt: wybrany termin pomiędzy
 26.12.2016 – 03.01.2017

 
CENA OBEJMUJE:

Noclegi w pokoju 2-osobowym • 
Śniadania w formie bogatego bufetu• 
Ubezpieczenie•  KL/NNW/OC/KR
Przyjęcie sylwestrowe z bogatym menu, pro-• 
gramem animacji i muzyką
Bilet na koncert w dniu 29.12.2016 W re-• 
stauracji stodola
Nielimitowany dostęp do strefy wellness• 
 Bogaty program animacji w hotelu i stacji • 
ski tale
Taksa klimatyczna• 
Parking• 
Skibus do stacji Ski Tale, Myto i Chopok• 

30 % zniż 
KOSZTY DODATKOWE:

Dojazd własny• 
Dopłata do 2 posiłków dziennie – 9 eur/• 
osoba/dzień
Skipassy: ski tale – od 16 eur/osoba dorosła • 
(1 – dniowy); chopok-jasna - od 39 eur/osoba 
dorosła (1 – dniowy)
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SŁOWACJA, CHOPOK JUH

Pobyty narciarskie

POBYT HOTEL STUPKA HOTEL GOLF

3 - DNIOWY 99 EUR 89 EUR

5 - DNIOWY 195 EUR 175 EUR

8- DNIOWY 345 EUR 300 EUR

Położone po południowej stronie Chopoka Ho-
tele 3*** Supka i Golf 3*** są doskonałą bazą 
wypadową dla narciarskich pobytów z rodziną i 
przyjaciółmi. Usytuowane są w otoczeniu Parku 
Narodowego Niżne Tatry na terenie ośrodka 
narciarskiego Tále i w sąsiedztwie pola golfo-
wego Grey Bear Golf Course. Niezaawansowa-
nym polecany jest ośrodek Tale, który znajduje 
się w pobliżu hoteli, zaś tym, którzy pragną 
większych wrażeń oferowane są najlepsze na 

CENY/ osobę w EUR- lub równowartość 
w PLN wg kursu dnia BZWBK

Słowacji trasy w oddalonym zaledwie o 6km 
ośrodku Jasna/Chopok Juh, do którego dojeż-
dża spod hotelu skibus.
Hotele oferują komfortowy i wygodny pobyt- 
każdy pokój wyposażony jest w telewizor, WiFi 
oraz posiada łazienkę. Niektóre pokoje dyspo-
nują także balkonem z widokiem na okolicę.
Restauracja mieści się w Hotelu Stupka i spe-
cjalizuje się w tradycyjnej kuchni słowackiej).

CENA OBEJMUJE:
Noclegi w pokoju 2-osobowym • 
Śniadania w formie bogatego bufetu, obia-• 
dokolacje serwowane
Dla gości hotelu stupka dostęp do strefy • 
wellness gratis (dla gości hotelu golf za do-
datkową opłatą – od 5 eur/2 godz.)
Parking• 
Skibus do stacji ski tale, myto i chopok• 
30 % Zniżki na skipassy w ośrodku Ski Tale• 

 
KOSZTY DODATKOWE:

dojazd własny• 
Taksa klimatyczna – 0,50 eur/os/dzień (płat-• 
ne od 15 roku życia)
Ubezpieczenie obowiązkowe • KL/NNW/OC/
KR
Skipassy: ski tale – od 16 eur/osoba dorosła • 
(1 – dniowy); 
Chopok-jasna - od 39 eur/osoba dorosła (1 • 
– dniowy)

 

Termin do wyboru zgodnie z powyższym cennikiem

Trasy zjazdowe: 
Chopok:                                                   47 km

łatwe, średnie, trudne
 20,7 km 17,9 km 7,3 km 
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2504 mnpm
1300

TU WYPOŻYCZYSZ NARTY

 Trasy zjazdowe:                            144  km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
           52 km 72 km 20 km

WŁOCHY – VAL DI SOLE  

Marilleva-Folgarida
Madonna di Campiglio

Val Di Sole – jeden z najbardziej znanych włoskich regionów turystycznych. To dolina pełna 
słońca, śniegu i wspaniałych widoków. Położona w zachodniej części Trentino, pomiędzy je-
ziorem Garda a Górnym Tyrolem, oferuje narciarzom liczne, urozmaicone trasy narciarskie o 
długości łącznej ponad 340 km, obsługiwane przez nowoczesne wyciągi. Tonale z lodowcem 
Presena (3069 mnpm) i połączonymi od niedawna terenami Ponte di Legno a także Marileva i 
Folgarida połączone z Madonna di Campiglio i Pinzolo dają duże możliwości jazdy narciarzom 
i snowboardzistom o różnym stopniu zaawansowania. Piękna słoneczna pogoda, która towa-
rzyszy tu narciarzom przez 300 dni w roku i wspaniałe widoki na masywy Dolomitów są dosko-
nałym uzupełnieniem tego wspaniałego narciarskiego wypoczynku na stokach Val di Sole.

HOTEL ALMAZZAGO 3*** – hotel położony 700 
metrów od dolnej stacji kolejki gondolowej Da-
olasa ( zapewniony dowóz hotelowym busem). 
Hotel dysponuje zapleczem wellness z base-
nem, whirlpool, sauną, łaźnią turecką, solarium 
i fitness centrum. Hotelowa restauracja serwuje 
smaczne posiłki oparte o kuchnię regionalną z 
wyborem dań i zdrowym bufetem sałatkowym 
oraz 1 popołudnie z przekąskami i grzanym wi-
nem po nartach. Raz w tygodniu – uroczysta ko-
lacja przy świecach Przytulne pokoje dwuosobo-
we z łazienką, suszarką do włosów, telewizorem, 
telefonem, internetem. Część posiada balkony.

HOTEL PEZZOTTI 3*** – zlokalizowany w środ-
kowej części doliny, w miejscowości Pelizzano 
– 3 km od dolnej stacji kolejki linowej Marille-
va 900 ( dojazd – 6 min. gratisowy skibus obok 
hotelu). Pokoje wyposażone są w łazienki, TV, 
telefon, sejf, dostęp do WiFi
Hotelowa restauracja oferuje głównie kuchnię 
włoską i regionalną z okolic Trentino. 
Hotelowe wellness zaprasza do sauny, jaccuzzi 
i łaźni parowej. W hotelu jest również narciar-
nia z podgrzewaczami do butów 

CENA OBEJMUJE:
7 noclegów w w hotelu 3*** w pokoju 2 • 
osobowym,
Wyżywienie – 2 posiłki dziennie;• 
 Raz w tygodniu – uroczysta kolacja regional-• 
na z bogatym menu
Skipass na tereny Folgarida/Marileva lub • 
Superskirama, ważnego w całej dolinie – wg 
cennika (możliwość rozszerzenia skipassu – 
patrz koszty dodatkowe) 
Ubezpieczenie KL/NNW/KR/OC narciarza• 

SYMBOL TERMIN CENA HOTEL/ SKIPASS

VDS04/12 04.12–10.12.2016 430 Almazzago/5 dni Folgarida/Marileva

VDS10/12 10.12–15.12.2016 390 Almazzago/ 4 dni Superskirama

VDS07/01 07.01–14.01.2017 450 Pezzotti/ 6 dni Folgarida/Marileva

VDS07/01 14.01–21.01.2017 495 Pezzotti/ 6 dni Superskirama

VDS18/03 18.03–25.03.2017 550 Almazzago/ 6 dni Superskirama

VDS25/03 25.03–01.04.2017 495 Almazzago/ 6 dni Superskirama

CENY w EUR (lub równowartość w PLN wg kursu BZWBK- sprzedaż)

KOSZTY DODATKOWE:
Dojazd własny lub autokarem – koszt = 70, • 
– €/os
Rozszerzenie skipassu Folgarida/Marileva do • 
Superskirama: 40 – 60, – €/pobyt (w zależno-
ści od terminu – informacja w biurze)
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WŁOCHY, TRE VALLI

Moena-Alpe Lusia, 
Passo San Pellegrino, Falcade 

Passo San Pellegrino, Moena-Alpe Lusia oraz Falcade to trzy wspaniałe ośrodki narciar-
skie składające się na nowoczesny region narciarski Tre Valli. Ośrodki znajdują się na 
północy Włoch w samym sercu malowniczych Dolomitów, pośród  wspaniałych kra-
jobrazów, od masywu Catinaccio do Sassolungo i od Pale di San Martino aż po Latemar. 
W Tre Valli odnajdziemy łącznie 100 km tras narciarskich, rozlokowanych na wysokościach 
od 1000 do 2800 m n.p.m. Dzięki rozbudowanemu systemowi naśnieżania możemy mieć 
pewność, że aż 95% tras będzię stale pokryta białym puchem. Ośrodki te mają trasy o zróżni-
cowanym poziomie trudności, są więc dostępne dla każdego narciarza czy snowboardzisty.
 

SYMBOL TERMIN CENA

WSP10/12 10.12–17.12.2016* 490

WSP04/02 04.02–11.02.2017 530

WSP11/02 11.02–18.08.2017 580

WSP18/02 18.02 – 25.02.2017 725

WSP25/02 25.02 – 04.03.2017 725

WSP04/03 04.03 – 11.03.2017 580

WSP11/03 11.03 – 18.03.2017 390

ALPE LUSIA – SAN PELEGRINO DOLOMITI SUPERSKI

dorośli Dzieci (ur. po 
26.11.2000)

Seniorzy 
(ur. przed 

26.11.1951)
dorośli Dzieci (ur. po 

26.11.2000)

Seniorzy 
(ur. przed 

26.11.1951)

SEZON NISKI (08.01-04.02.2017 oraz po 19.03.2017), 6 - dniowe

233 Eur 163 Eur 210 Eur 258 Eur 181 Eur 232 Eur

SEZON WYSOKI (05.02.2017 – 18.03.2017), 6 - dniowe

259 Eur 182 Eur 233 Eur 287 Eur 201 Eur 258 Eur

Hotel Monzoni 4**** jest położony w doli-
nie Val di Fassa, w pobliżu Moeny, zaledwie 
100 metrów od wyciągów narciarskich Passo 
San Pelegrino.  W hotelu do dyspozycji gości 
jest zaplecze wellness, które obejmuje: łaźnię 
turecką, saunę i wannę z hydromasażem, kryty 
basen i centrum fitness; za dodatkową opłatą 
masaże i zabiegi kosmetyczne. Wszystkie poko-
je posiadają łazienką, bezpłatne WiFi, telewizor 
LCD z dostępem do kanałów satelitarnych a nie-
które również balkon z widokiem na Dolomity.  
Restauracja hotelowa zaprasza na dania kuchni 
włoskiej i międzynarodowej. Raz w tygodniu 
organizowana jest tradycyjna ladyńska kolacja 
złożona z lokalnych specjałów. W hotelu znajdu-
je się także ogrzewana narciarnia.

CENA OBEJMUJE:
7 noclegów w pokoju 2-osobowym• 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje + • 
poczęstunek po nartach
Korzystanie z hotelowego wellness• 
Parking• 
Ubezpieczenie KL/NNW/KR/OC• 
Skipass Alpe Lucia/  Pelegrino w terminie • 
10-17.12.2016

ZNIŻKI 
(z wyłączeniem terminu 10-17.12.2016)

Dzieci do lat 6 – pobyt GRATIS• 
Dzieci 6 – 12 lat – 50%• 
Dzieci 12 – 15 lat - 30%• 
Osoba dorosła jako 3-4 osoba w pokoju - • 
10%

KOSZTY DODATKOWE:
Dojazd własny lub autokarem – 70 Euro/os• 
Napoje do obiadokolacji• 
Lokalna taksa klimatyczna• 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% • 
wartości wyjazdu
Skipassy• 

* Skipass w cenie! 
CENY/ osobę w EUR- lub równowartość w PLN 
wg kursu dnia BZWBK

2800 mnpm
1000

 Trasy zjazdowe:                            100  km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
           32 km 52 km 15 km
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2950 mnpm
1300

WŁOCHY 

Val di Fassa Penia/Canazei

Val di Fassa – to jedna z najbardziej znanych dolin Dolomitów, wpisanych niedawno na listę Świa-
towego Dzidzictwa UNESCO i posiadająca wraz z terenami Carezza ponad 220 km tras narciarski i 
gdzie sezon narciarski trwa od grudnia do kwietnia. Wielka atrakcją doliny jest też nocna jazda na 
1200 metrowej trasie Aloch Ski Stadium (deniwelacja 308m) w Pozza di Fassa. Z dwóch najbar-
dziej znanych miejscowości Val di Fassa – Canazei i Campitello, można się tez dostać wyciągami 
na słynną Sella Ronda – trasę 4 przełęczy. Trasa ta zajmująca nawet wytrawnym narciarzom czy 
snowboardzistom cały dzień intensywnej jazdy, prowadzi wokół przepięknego masywu Gruppo 
Sella  i można się nią poruszać w kierunku zielonym (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lub 
pomarańczowym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Wraz z przyległymi dolinami Gardena, 
Fassa oraz Arraba i Badia to prawie 500 km fantastycznych widokowo tras.

TERMIN STUDIO 2 os. STUDIO 3 os. STUDIO 4 os. 2 POKOJE 5 os.

10.12.2016–17.12.2016 220 170 135 145

07.01.2017–14.01.2017
18.03.2017–01.04.2017 245 195 160 170

14.01.2017–21.01.2017
11.03.2017–18.03.2017 260 205 165 170

21.01.2017–28.01.2017 265 205 170 170

28.01.2017–04.02.2017
04.03.2017–11.03.2017 280 215 175 180

04.02.2017–11.02.2017 305 245 200 205

11.02.2017–04.03.2017 315 250 205 215

CENY/os. w EUR za pobyt tygodniowy (lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż) przy pełnym obłożeniu 
apartamentu

Aparthotel Princess 3*** - położony w miej-
scowości Penia, 2 km od centrum Canazei, do 
wyciągów narciarskich Alba- Ciampac oraz 
nowej gondoli łączącej Penię z trasami Sella  
Rondy  - 400 metrów, przystanek skibusa 100 
metrów od hotelu.
Oferta obiektu obejmuje restaurację, prywatny 
parking oraz centrum odnowy biologicznej z 
krytym basenem, a także ogrzewaną narciarnię. 
Goście mają do dyspozycji elegancko urzą-
dzone apartamenty typu studio z aneksem 
kuchennym oraz balkonem. Apartamenty w 
kompleksie Princess są wyposażone w telewi-
zor z dostępem do kanałów telewizji satelitar-
nej, internet WiFi (dodatkowo płatny), łazienkę 
z suszarka do włosów, sejf. 

CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie w wybranym apartamencie • 
– 7 noclegów
Pościel i ręczniki, sprzątanie końcowe, par-• 
king
Korzystanie ze strefy wellness• 

KOSZTY DODATKOWE:
Dojazd własny lub transport autokarem + 70 • 
EUR/os. przy grupie min. 35 osób
Obowiązkowe ubezpieczenie KL/NNW/OC/• 
koszty ratownictwa
Lokalna taksa turystyczna – 1 Eur/osoba/• 
dzień (płatna od 14 roku życia)
Wyżywienie HB w restauracji – 185 Euro/• 
osoba/tydzień
Kaucja zwrotna za apartament – 150 EUR• 
Fakultatywne ubezpieczenie kosztów rezy-• 
gnacji z imprezy – 3% wartości wyjazdu

VAL DI FASSA - CAREZZA DOLOMITI SUPERSKI

dorośli Dzieci (ur. po 
26.11.2000)

Seniorzy 
(ur. przed 

26.11.1951)
dorośli Dzieci (ur. po 

26.11.2000)

Seniorzy 
(ur. przed 

26.11.1951)

SEZON NISKI (08.01-04.02.2017 oraz po 19.03.2017), 6 - dniowe

233 Eur 163 Eur 210 Eur 258 Eur 181 Eur 232 Eur

SEZON WYSOKI (05.02.2017 – 18.03.2017), 6 - dniowe

259 Eur 182 Eur 233 Eur 287 Eur 201 Eur 258 Eur

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
92 km 166 km 20 km

 Trasy zjazdowe:                            278 km
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2200 mnpm
1000

           30 km 42 km 8 km

REZYDENCJA  VALPICCOLA CIVETTA

SYMBOL TERMIN 2 pokoje
4 os.

2 pokoje
5 os. Studio 2 Studio 3 2 pokoje

4 os.
3 pokoje

6 os.
 4 pokoje

8 os.

CIV14/01 14.01 - 
21.01.2017 395 EUR 385 EUR 470 EUR 415 EUR 420 EUR 390 EUR 360 EUR

CIV21/01 21.01 - 
28.01.2017 395 EUR 385 EUR 485 EUR 425 EUR 425 EUR 395 EUR 370 EUR

CIV28/01 28.01 - 
04.02.2017 405 EUR 395 EUR 495 EUR 435 EUR 435 EUR 410 EUR 380 EUR

CIV11/02 11.02 – 
18.02.2017 460 EUR 460 EUR 560 EUR 495 EUR 490 EUR 470 EUR 430 EUR

CIV04/03 04.03 – 
11.03.2017 400 EUR 400 EUR 450 EUR 400 EUR 410 EUR 390 EUR 365 EUR

CIV11/03 11.03 - 
18.03.2017 385 EUR 380 EUR 420 EUR 375 EUR 380 EUR 365 EUR 340 EUR

CENY/osobę w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)

WŁOCHY

Civetta

Civetta Ski to teren narciarski położony we włoskich Dolomitach pomiędzy 4 miejscowościa-
mi Alleghe, Selva di Cadore, Palafavera i Zoldo, należący do wspaniałego kompleksu tras Do-
lomiti Superski. Tereny te, położone pomiedzy imponującymi szczytami Dolomitów – Monte 
Pelmo i Monte Civetta (po włosku – sowa) a jeziorem Alleghe, słyną z przepięknych widoków 
i są polecane przede wszystkim rodzinom. Trasy mają głównie łatwy i średni stopień trudno-
ści, ale wszyscy – którzy potrzebują wiekszych wyzwań mogą skorzystać z łączonych skipas-
sów umożliwiających 1 lub 2 dniową jazdę w sąsiednich rejonach Dolomiti Superski. 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień – po południu – przyjazd do Zoldo, za-
kwaterowanie w apartamentach, odpoczynek 
po podróży
2–7 dzień – jazda na terenach Civetta Ski, 
rekreacja ponarciarska; dla posiadaczy rozsze-
rzonych karnetów Dolomiti Superski – jazda na 
tych terenach narciarskich 
8 dzień – do 10.00– wykwaterowanie z apar-
tamentów, zdawanie apartamentów i odbiór 
kaucji, wyjazd do kraju 

CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie– 7 noclegów w wybranym • 
wariancie zakwaterowania:
W apartamentach Valpiccola lub Civetta, • 
położonej tuż przy gondoli Pecol. Goście 
rezydencji Valpiccola, położonej ok. 400m. 
od wyciągów mogą bezpłatnie korzystać z 
ogrzewanych szafek przy wyciągu oraz kryte-
go basenu w sąsiednim hotelu Valgranda 
Apartamenty typu studio, bilo, trilo lub qu-• 
atri są komfortowo urządzone, sypialnia z 
łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedyńczymi 
łóżkami, pokój dzienny z rozkładaną sofą i 
aneksem kuchennym posiadającym komplet 

naczyń i sztućców, lodówkę, zmywarkę.
Skipass: 6 dniowy Ski Civetta• 
Ubezpieczenie: KL/NNW/OC i KR (ratownic-• 
two) 

KOSZTY DODATKOWE:
Dojazd własny lub autokarem turystycznym z • 
pełnym wyposażeniem – 70 EUR/os.
Rozszerzenie skipassu 2 dni na Dolomiti • 
Superski (skipass 4+2) – od 55 do 85 EUR 
(w zależności od terminu – informacja przy 
rezerwacji)
Wyżywienie przy zakwaterowaniu w apar-• 
tamentach –własne, w apartamentach są 
wyposażone kąciki kuchenne oraz naczynia i 
sztućce, istnieje możliwość rezerwacji wyży-
wienia w sąsiedniej restauracji w cenie 180 
EUR/os. HB lub 150 EUR/ 7 kolacji
„Wolne łóżko”– n.p. 3 os. w apartamencie 4 • 
os. (dopłata dotyczy każdej osoby w aparta-
mencie) – w zależności od terminu i rodzaju 
apartamentu– od 60 EUR– (informacja przy 
rezerwacji)
Kaucja zwrotna za apartament – 300 EUR.• 

ZNIŻKI: 
Uwaga: dokładna wielkość zniżki uzalezniona 
od terminu, informacja przy rezerwacji

Dzieci urodzone po 26/11/2008 – zniżka od • 
150 do 200€
Senior urodzony przed 26/11/1951– zniżka • 
15–20€ 
Junior urodzony po 26/11/2000– zniżka • 
50–60€ 

łatwe, średnie, trudne

 Trasy zjazdowe:                             80 km
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3480 mnpm
1524

 Trasy zjazdowe:                            200 km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
31 km 119 km 50 km

WŁOCHY, SZWAJCARIA, FRANCJA 

SKISAFARI – Breuil Cervinia 

Cervinia, leżąca na wysokości 2050 m n.p.m. to jeden z najlepszych włoskich terenów narciarskich, 
położonych w Dolinie Aosty. Stoki położone są na wysokości 1524–3480 m n.p.m., co gwarantuje 
doskonałe warunki narciarskie od października do kwietnia. Niżej położone trasy są dośnieżane. 

Posiadacze karnetu międzynarodowego mają 
dostęp również do leżącego po stronie szwaj-
carskiej ośrodka Zermatt, atrakcyjnego zwłasz-
cza dla narciarzy spragnionych mocniejszych 
wrażeń, chcących poszerzyć możliwości jazdy 
do ok 360 km. 
Są to jedne z najwyżej położonych w Euro-
pie terenów narciarskich zapewniających 
doskonałe warunki narciarskie a ponadto ob-
fitujących w piękne widoki i niezapomniane 
wrażenia. 
Antey St Andre jest niewielką miejscowością 
położoną pomiędzy St Vincent oraz Val Tour-
nenche i Cervininią. Stanowi więc dobrą bazę 
wypadową zarówno na stoki ( do najbliższego 
wyciągu w Val Tournenche – ok 10 minut jaz-
dy) jak i do położonego w dolinie St Vincent 
ze słynnym kasynem klubami i sklepami. 
Niedaleko stąd też do innych stacji narciarskich 
Doliny Aosty, jak np Pila. 

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy, Austrię do Włoch
2 dzień – po południu – przyjazd do Doliny 
Aosty, zakwaterowanie w apartamentach, od-
poczynek po podróży
3 dzień – rano – zakup karnetów i jazda na 
nartach lub snowboardzie na terenach Cervinia 
– Valtournenche
4–8 dzień – jazda na terenach Cervinia – Val-
tournenche (w zależności od posiadanych 
karnetów), rekreacja po narciarska, wycieczka 
narciarska do ośrodka Pila (ważny jest skipass 
Cervinia), wycieczka autokarowa do Aosty ze 
zwiedzaniem klimatycznego centrum z antycz-
nymi zabytkami 
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie z hotelu 
i apartamentów, zdawanie apartamentów i od-
biór kaucji, wyjazd do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach po-
rannych – zakończenie wyjazdu

SYMBOL TERMIN APARTAMENTY 5-14 os. DOPŁATA  „Wolne łóżko” 

CRV13/01 13.01-22.01.2017 270,- 20,- 

CRV20/01 20.01-29.01.2017 280,- 20,-

CRV27/01 27.01-05.02.2017 290,- 25,-

CRV17/02 17.02-26.02.2017 320,- 30,-

CRV03/03 03.03-12.03.2017 290,- 25,-

CRV17/03 17.03-26.03.2017 280,- 20,-

CRV24/03 24.03-02.04.2017 280,- 20,-

CRV07/04 07.04-16.04.2017 270,- 20,-

CENY/os w EUR lub równowartość PLN (wg kursu BZWK-sprzed.B z dnia zapłaty)

CENA OBEJMUJE: 
Transport: przejazd autokarem komfortowym • 
z pełnym wyposażeniem ( lub dojazd własny, 
zniżka =70€)
Zakwaterowanie – 7 noclegów w apartamen-• 
tach „Gran Becca” w Antey St Andre. Budynki 
utrzymane w lokalnym stylu, zbudowane są z 
kamienia i drewna, co stanowi o ich przytulno-
ści i dużym komforcie. Apartamenty od 5 oso-
bowych (ok 40 m2) aż do 13–14 osobowych 
(ok 110 – 115 m2) są przytulnie urządzone, sy-
pialnie – zazwyczaj 3 osobowe, pokój dzienny z 
rozkładaną 2-osobową sofą i aneksem kuchen-
nym posiadającym komplet naczyń i sztućców, 
lodówkę, zmywarkę, większe apartamenty 
posiadają 2 lub 3 łazienki, oraz kominek
Ubezpieczenie: KKL/NNW/KR/OC/bagaż, KR • 
(ratownictwo) 
Opieka pilota – przedstawiciela biura w czasie • 
trwania imprezy

KOSZTY DODATKOWE:
Skipass 6 dniowy:Cervinia (ważny również • 
na 2 dni w innych stacjach Doliny Aosty) 

 dorosły (19 – 64 lata) =222, – €, młodzież 
(14 – 18 lat) oraz senior + 64lata)=196, – €

 dziecko (8 – 14 lat) = 155,50€, Uwaga: 
w turnusie CRV 17/02 ceny odpowiednio: 
242,– /213,– /169,50€, od 10.04.2017 r. od-
powiednio: 200, – /176/140, – €. Rozszerze-
nie skipassu na Zermatt – dopłata=34, – €/
dzień, kaucja zwrotna za skipass =5, – €
Wyżywienie – własne – w apartamentach są • 
wyposażone kąciki kuchenne oraz naczynia 
i sztućce, wyżywienie w restauracji: 7 obia-
dów =130, – € lub H/B (7 śniadań i 7 cie-
płych kolacji =159, – € ( ceny za os./tydzień)
„Wolne łóżko” – n.p. 3 os. w apartamencie • 
4 os. (dopłata dotyczy każdej osoby w apar-
tamencie) – patrz cennik
pościel (8, – EUR) i ręczniki (8, – EUR) – lub • 
zabrać własne 
Kaucja zwrotna za apartament • 
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SŁOWACJA, LUBOVNA

Obóz narciarski 
wiek uczestników 8–15 lat 

LUBOVNA – jedno z najstarszych miast obecnego słowackiego Spisza leży w malowniczej do-
linie Uzdrowiska Lubowniańskiego na pograniczu Spiskiej Magury oraz Lewoczskich Wier-
chów. Region stał się sławny dzięki źródłom mineralnym i należy do najczystszych obszarów 
Europy Środkowej. Ponad 260 km oznaczonych szlaków turystycznych zapewnia idealne wa-
runki na uprawianie turystyki pieszej a i miłośnicy jazdy na nartach znajdą coś dla siebie. 

Hotel Lubovna 2** posiada ponad 600 miejsc 
noclegowych i zalicza się do największych 
obiektów hotelowych na Słowacji, nadaje się 
doskonale na organizowanie pobytów grupo-
wych. Wygodnie urządzone pokoje rodzinne, 
pokoje jedno – lub dwuosobowe z możliwo-
ścią dostawki, wyposażone w łazienkę, WC, 
telefon, radio, telewizor z programem sateli-
tarnym i balkon. Pomieszczenia hotelowe są 
dostępne również dla osób niepełnospraw-
nych Bazę gastronomiczną hotelu stanowią 
2 restauracje 2 bary i kawiarnia. Ponadto w 
hotelu: kryty basen, sauna, centrum fitness, 
solarium, kącik dla dzieci, tenis stołowy, sto-
łowa piłka nożna, biliard, kręgle rosyjskie, 
wypożyczalnia sprzętu sportowego, parking. 
W sezonie zimowym do dyspozycji jest 5 wy-
ciągów narciarskich bezpośrednio przy hotelu 
i trasy zjazdowe o łącznej długości 4600m z 
różnym stopniem trudności. 

PROGRAM RAMOWY 
1 dzień – rano – zbiórka i wyjazd w kierunku 
Słowacji, po południu – przyjazd do hotelu, za-
kwaterowanie, spotkanie organizacyjne, ciepła 
kolacja, rekreacja – basen, fitness centrum
2–7 dzień – jazda na nartach z instruktorami, 
wieczorne zajęcia i filmy z teorii narciarstwa, 
dyskoteka i zabawy integracyjne, zajęcia re-
kreacyjne – basen, turniej tenisa stołowego, 
wycieczka do Zamku Lubovnenskiego, w któ-
rym przechowywano polskie klejnoty koronne i 
którego historia jest ściśle związana z Polską.
8 dzień – po śniadaniu – wykwaterowanie 
i wyjazd do kraju, wieczorem – zakończenie 
wyjazdu
 

ŚWIADCZENIA objęte ceną: 
transport: przejazd autokarem z pełnym wy-• 
posażeniem 
ubezpieczenie: KL /NNW/KR/OC• 
zakwaterowanie – noclegi w pokojach 3 – 4 • 
osobowych 
wyżywienie – pełne wyżywienie, napoje w • 
cenie
korzystanie z krytego basenu i sali fitness• 
opieka wychowawców – instruktorów nar-• 
ciarstwa
wycieczka lokalna ( Stara Lubovna – wraz z • 
biletami wstępu)
karnety na wyciągi narciarskie obok hotelu • 

SYMBOL TERMIN CENA

SLO28/01 28.01–04.02.2017 330 EUR

SLO04/02 04.02–11.02.2017 330 EUR

SLO11/02 11.02–18.02.2017 330 EUR

SLO18/02 18.02–25.02.2017 330 EUR

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg kursu BZWBK – sprzedaż) 
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 Trasy zjazdowe:  142 km

1650 mnpm
   900

PROGRAM
1 dzień – wcześnie rano – wyjazd z kraju, 
przejazd do Austrii przez Czechy, w godzinach 
popołudniowych – przyjazd do Bad Ischl, 
zakwaterowanie, ciepła kolacja, spotkanie or-
ganizacyjne, wieczorny spacer – zapoznanie z 
miejscowością,
m.in. Kaiservilla – rezydencja Cesarza Francisz-
ka Józefa, w którym poznał on miłość swego 
życia – bawarską księżniczkę Sissy, powrót do 
ośrodka na nocleg 
2 dzień – śniadanie, wyjazd na narty autoka-
rem, po drodze wizyta w Hallstatt – zwiedzanie 
przepięknie położonego miasteczka wpisanego 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, prze-
jazd pod wyciągi – tereny narciarskie Dachstein 
West – Gosau, Russbach, Annaberg, Zwieselalm, 
zakup karnetów, jazda na nartach, przerwa na 
herbatę i posiłek – suchy prowiant w górskiej 
chacie, powrót do hotelu, ciepła kolacja.
3–7 dzień – jazda na nartach, zajęcia i rekre-
acja ponarciarska: wyjście na basen i sztuczne 
lodowisko, spacery, dyskoteki, konkursy z 
nagrodami, turniej tenisa stołowego i mecze 
piłkarzyków, fotoanaliza i omówienie techniki 
jazdy uczestników na przykładach filmowych, 

SYMBOL TERMIN CENA

BIZ28/01 28.01 – 04.02.2017 390

BIZ04/02 04.02 – 11.02 2017 390

BIZ11/02 11.02 – 18.02.2017 390

BIZ18/02 18.02 – 25.02.2017 390

CENY W EURO (lub równowartość w PLN wg kursu sprzedaż B banku BZWBK)

wycieczka narciarska do Flachau lub Schlad-
ming 
8 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd 
do kraju, po drodze przerwa na posiłek, póź-
nym wieczorem przyjazd do kraju – zakończe-
nie imprezy

ŚWIADCZENIA:
Zakwaterowanie: ośrodek młodzieżowy JGH • 
– 7 noclegów – pokoje 3,4 os., z łazienkami 
(umywalka, prysznic, WC), szafa ubraniowa, 
stolik, krzesła, 2 łóżka piętrowe. W obiekcie: 
jadalnia, bar, sala gier (bilard, tenis stołowy), 
sala klubowa z TV i video, sala dyskotekowa, 
sala zabaw dla dzieci młodszych 
Wyżywienie: śniadania – bufet: mleko, płat-• 
ki, pieczywo, ser, wędlina, masło, dżemy, II 
śniadanie (suchy prowiant na stok), ciepłe 
kolacje: zupa, II danie, bufet sałatkowy, de-
ser, woda 
Transport: przejazd autokarem turystycznym • 
z pełnym wyposażeniem 
Ubezpieczenie (KL, NNW KR – koszty ratow-• 
nictwa górskiego, OC)
Kadra: instruktorzy narciarstwa zjazdowego • 
– wychowawcy

AUSTRIA, BAD ISCHL

Obóz narciarski 
Wiek uczestników 12–18 lat

Bad Ischl – jedna z głównych miejscowości austriackiego regionu – Salzkammergut (od oko-
licznych kopalni soli) uroczo położona nad rzeką Traun na wschód od Salzburga, otoczona 
alpejskimi szczytami, z których najwyższy – Dachstein liczy ponad 3000m. n.p.m. Wielką 
atrakcją Bad Ischl jest wspaniały kompleks basenów termalnych ( wewnętrznych i zewnętrz-
nych) o naturalnym zasoleniu, z których korzystali już sam cesarz Austriaków – Franciszek 
Józef czy słynny kompozytor Franz Lehar – niegdyś mieszkaniec Bad Ischl. Rekreacyjnych 
walorów Bad Ischl dopełniają parki, hipodrom, lodowisko a także nowa hala ze ściankami 
do wspinaczki. Tereny narciarskie – Dachstein West z urozmaiconymi trasami o różnym stop-
niu trudności zadowolą natomiast zarówno początkujących jak i bardziej wymagających nar-
ciarzy i snowboardzistów. Znajdą oni tu wiele nowoczesnych wyciągów, niedawno powstały 
snowpark oraz liczne punkty dostępu do internetu – hotspot.
 

SKIPASSY

Sezon 
2016/2017 Dorośli

Młodzież
urodz. 1998 – 

2000r.

  Dzieci 
 urodz. 2001 – 

2010r.

 Seniorzy
urodz. 1957 i 

wcześniej

2-dniowe 83,90 € 52,90 € 35,50 € 78,10 €

3-dniowe 123,50 € 77,80 € 52,20 € 114,80 €

4-dniowe 161,50 € 101,70 € 68,30 € 150,20 €

5-dniowe 187,90 € 118,40 € 79,50 € 174,80 €

6-dniowe 214,30 € 135,00 € 90,70 € 199,30 €

KOSZTY DODATKOWE
wstęp na lodowisko ok. 6 – EUR, wypożycze-• 
nie łyżew – 3,50EUR
wstęp na basen termalny ok. 13 EUR dzieci; • 
ok.18 EUR dorośli/ 4godziny
wstęp do kaplicy czaszek w Hallstatt – gratis• 
wstęp do hali wspinaczkowej – ok. 8, – EUR• 
wypożyczenie nart – ok.15, – EUR/dzień ( z • 
butami – od 18, – EUR/dzień) 
dopłata do skipassu Amade (Flachau lub • 
Schladming) – ok. 15 EUR 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z im-• 
prezy – 3% wartości imprezy.
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FRANCJA

Brides Les Bains – 3 Doliny 
wiek uczestników 12–17 lat
OBÓZ NARCIARSKO – SNOWBOARDOWY

Brides les Bains – położona jest poniżej centralnie położonego ośrodka narciarskiego Meri-
bel, posiadającego dostęp do całego ogromnego obszaru narciarskiego francuskich 3 Dolin. 
Z Brides les Bains dostać się tu można kolejką Olympe, oprócz której w całej dolinie Meribel 
czeka na narciarzy: 15 kolejek kabinowych, 19 kolejek kanapowych, w tym 6 i 8 osobowe, 
a także 14 innych wyciągów oraz mini wyciągów i ruchomych chodników dla dzieci. Łącznie 
trasy doliny Meribel obejmują: 150 km tras w tym 9 czarnych 23 czerwone i 8 zielonych. 
Są tu też 2 trasy olimpijskie, 2 stadiony slalomowe a dla snowboardzistów przygotowano 
2 snowparki. 

 Trasy zjazdowe: 
 Meribell (3 Doliny):                    150 (600) km

b. łatwe i łatwe, średnie, trudne
23 trasy 8 tras

2850 mnpm
1450

SYMBOL TERMIN CENA

FBO20/01 20.01 - 29.01.2017 495

FBO27/01 27.01 - 05.02.2017 520

FBO10/02 10.02 - 19.02.2017 630

CENY/os. w EUR ( lub równowartość w PLN wg BZWBK – sprzedaż)

PROGRAM:
1 dzień – wieczorem – wyjazd z kraju, przejazd 
przez Niemcy – Szwajcarię do Francji 
2 dzień – po południu – przyjazd do Brides 
les Bains, zakwaterowanie w apartamentach, 
ciepła kolacja, spotkanie organizacyjne z wy-
chowawcami – instruktorami
3 dzień – śniadanie, test na stoku i podział 
na grupy, odbiór karnetów i jazda na nartach 
w grupach, w trakcie jazdy przerwa na ciepłą 
herbatę i posiłek, dalsza jazda w grupach z 
instruktorami, po południu, porządkowanie 
i serwisowanie sprzętu narciarskiego/snow-
boardowego, ciepła kolacja, wieczorny film o 
tematyce sportowej/ narciarskiej, nocleg 
4–8 dzień – śniadanie, jazda na nartach z 
przerwą na posiłek i ciepłą herbatę, ciepła ko-

lacja, rekreacja po narciarska (basen, jaccuzi),
foto – analiza ( analiza filmów z jazdy uczestni-
ków na stoku) i omówienie błędów, wycieczka 
do Moutiers – zwiedzanie miasteczka będą-
cego bramą do najsłynniejszych francuskich 
kurortów oraz czas na zakupy upominków i 
pamiątek.
9 dzień – do 10.00 – wykwaterowanie z apar-
tamentów, zdawanie apartamentów i wyjazd 
do kraju 
10 dzień – przyjazd do kraju w godzinach po-
łudniowych – zakończenie wyjazdu

ŚWIADCZENIA OBJĘTE CENĄ: 
Transport: przejazd autokarem komforto-• 
wym z pełnym wyposażeniem
Zakwaterowanie: 7 noclegów w apartamen-• 
tach typu studio 4 ( 4 uczestników w apar-
tamencie). W apartamentach typu studio: 
2 łóżka pojedyncze oraz łóżko piętrowe we 
wnęce, łazienka 
Wyżywienie – wydawane uczestnikom do • 
apartamentów w formie cateringowej: 
śniadanie,  II śniadanie na stok , 2 daniowa 
ciepła kolacja 
Ubezpieczenie: KL /NNW/ratownictwo/OC • 
narciarza
Skipass – karnet narciarski na domenę • 
Meribel ( 150 km tras narciarskich, ewen-
tualne rozszerzenie karnetu na 3 Doliny 
dla zaawansowanej grupy – patrz koszty 
dodatkowe)
Opieka: Kierownik obozu – rezydent oraz • 
instruktorzy narciarstwa /snowboardu – wy-
chowawcy. 

KOSZTY DODATKOWE:
Falultatywnie: rozszerzenie karnetu na 3 • 
Doliny – od 20, – € – w zalezności od ter-
minu ( szczegółowa informacja u organi-
zatora) 

29 tras



TURYSTYCZNA OBSŁUGA FIRM �
SZKOLENIA I KONFERENCJE W KRAJU I ZA GRANICĄ �
WYJAZDY INTEGRACYJNE, MOTYWACYJNE I NAGRODOWE �
PIKNIKI I EVENTY FIRMOWE �
WYJAZDY SPORTOWE: narty/snowboard z zawodami w programie,  �
windsurfing, nurkowanie
WYCIECZKI: POLSKA, EUROPA, ŚWIAT �
WYDARZENIA SPORTOWE: ( F-1, Champions League,  Mistrzostwa  �
Europy i Świata, Olimpiady)
PODRÓZE SŁUŻBOWE-BILETY LOTNICZE, HOTELE I  UBEZPIECZENIA �
TRANSPORT: AUTOKARY, BUSY �
HOSTESSY W KOSTIUMACH NARODOWYCH �

ZAPYTAJ NAS – PRZYGOTUJEMY SPECJALNĄ OFERTĘ 
NASZE REFERENCJE: obsługiwaliśmy wiele dużych firm z branży budowla-
nej, komputerowej, finansowej  IT  i innych ...

NALEŻYMY DO: Izby Turystyki RP oraz Dolnośląskiej Izby Turystyki 
 

Biuro Podróży Promotion Club ul. Jaracza 75 50-305 Wrocław www.promoclub.pl  
tel: 0-71 330 0434 fax: 0-71 330 1439 e-mail: club@promoclub.pl

24 lata na rynku 

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polski




