FRANCJA - LES SYBELLES
16-25.03.2018
Residence Les Farmes de Saint Sorlin
ZBIÓRKA: 16.03.2018 (piątek) godz. 18:00 (uczestnicy kończą lekcje o godz. 13:05)
parking ISoP ul. Taczanowskiego 18
WYJAZD: godz. 18:30
POWRÓT: 25.03.2018 /niedziela/ ok 10:00
KOSZT OBOZU:
1800,00zł + 15€ kaucji za sprzątanie (zwrotnej-zabrać ze sobą do
autokaru!)
- SKIPASS
- zakwaterowanie w apartamentach 4-, 6-i 8- osobowych z kuchnią,
- pościel
- transport autokarem klasy LUX 4
- opieka pilota- instruktora z biura podróży
- opieka instruktorów i nauczycieli ISoP
- ubezpieczenie narciarskie
- basen kryty
- taksa klimatyczna
KOSZTY DODATKOWE- INDYWIDUALNE:

- wyżywienie
Uwaga: Organizator nie ubezpiecza sprzętu narciarskiego!

ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY
- ODPOWIEDNI STRÓJ NA NARTY I BASEN /obowiązkowo kask i odpowiednie
rękawice narciarskie/snowboardowe!!/
- RĘCZNIKI
- PROWIANT NA DROGĘ

Les Sybelles
(Francja)

16-25.03.2018
Jeden z największych ośrodków narciarskich we Francji, ponad 300 km tras narciarskich. Tym, co sprawia,
że kochamy Les Sybelles, są tradycja i autentyczność tego obszaru, a zatem jego ponadczasowość. Cztery
ośrodki narciarskie (Saint-Sorlin d'Arves, Saint Jean d'Arves, Les Bottières i Saint-Colomban-des Villards) i
dwie hotelowe rezydencje (Le Corbier i La Toussuire) tworzą wspaniały kompleks dla narciarzy. Niskim
kosztem można tu dostąpić warunków narciarskich na wysokim poziomie.

www.sybelles.com/fr

www.wildholidays.pl

Zakwaterowanie :

Rezydencja 3*** Les Fermes de Saint Sorlin wyróżnia się doskonałą lokalizacją na górskim zboczu.
W jego skład wchodzi kilka tradycyjnych drewnianych budynków, podzielonych na apartamenty. Każdy z
nich może pomieścić maksymalnie 12 osób. Dobrze wyposażone apartamenty w ośrodku Madame
Vacances dysponują nowoczesną łazienką, tarasem lub balkonem, wszelkimi sprzętami niezbędnymi do
przygotowywania posiłków oraz szafką do przechowywania nart.
Na terenie obiektu mieści się duży kryty basen, brodzik dla dzieci, basen z hydromasażem oraz sauna.

Świadczenia w cenie:
Zakwaterowanie w apartamentach 4, 6, 8 - osobowych
Ski pass (karnet narciarski) na 6 dni – cały region les Sybelles
Transport autokarem
Wstęp na basen
Dostęp do WiFi w recepcji
Ubezpieczenie WARTA (Rozszerzone o amatarkie uprawianie narciarstwa) (KL + ratownictwo 40tys.
PLN, NNW 5tys. PLN i OC 20tys. PLN)
• Podatek klimatyczny
• Pościel
•
•
•
•
•
•

Dodatkowo płatne:

• Sprzątanie 15 euro od osoby można posprzątać samemu

Cena:

1800 PLN + 15 Euro za sprzątanie

www.wildholidays.pl

