
IPA Jastrzębie-Zdrój
 Zaprasza na Narty

400 km tras

MONTEGENEVRE
Francja

TERMIN 14.01.2022r – 23.01.2022r
Rezydencja 4* Le Hameau des Airelles

http://share.mmv.fr/index.php?/category/14

FRANCJA i WŁOCHY 

http://share.mmv.fr/index.php?/category/14


ZALICZKA  W KWOCIE  800  ZŁ ZA  APARTAM  E  N  T     

 DO DNIA 30.08.2021r

POZOSTAŁA WPŁATA DO 

I rata 30.09.2021r – 850 zł 

II rata 15.12.2021 – pozostała cześć wpłaty 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA / DECYDUJE DATA ZGŁOSZENIA /

ZAPISY POD NR. TELEFONU 667632047  

 Montgenevre  to  mała  miejscowość  (zaledwie  486  stałych  mieszkańców!),  która  pomimo  niewielkich
rozmiarów  -  a  może  nawet  dzięki  nim  -  wprawia  w  zauroczenie  każdego  turystę.  Obecność  kilkunastu
restauracji zapewnia, że każdy może znaleźć ulubione potrawy lub tradycyjne, miejscowe przysmaki. W nocy
turystów zaprasza kilka pubów i jeden bar.    Sporty zimowe - informacje: Montgenevre oferuje narciarzom
około  100  km tras  zjazdowych  o  różnym  stopniu  trudności.  Dla  miłośników  narciarstwa  biegowego
przygotowano  niecałe  80  km tras  biegowych.  Jednak  największym atutem ośrodka  jest  jego  połączenie  z
włoskim  Via  Lattea,  co  daje  dostęp  do  kolejnych  320  km  tras!  Dzięki  temu  nawet  najwięksi  eksperci
zimowego  szusowania  będą  mogli  codziennie  zwiedzać  nowe  trasy.  

CENA :

Apartament 4 osobowy
2340 - ZŁ/OS  przy obłożeniu 4/4 / apart. 4 osobowy

2630 - ZŁ/OS  przy obłożeniu 3/4 / apart. 4 osobowy

3210 - ZŁ/OS przy obłożeniu 2/4 / apart. 4 osobowy

Apartament 6 osobowy
2180 - ZŁ/OS przy obłożeniu 6/6 / apart. 6 osobowy

2325 - ZŁ/OS przy obłożeniu 5/6 / apart. 6 osobowy

2535 - ZŁ/OS przy obłożeniu 4/6 / apart. 6 osobowy

Cena zawiera :

Skipas  na  6 dni w terminie -  16/01 – 21/01.2022 r

przejazd autokarem

zakwaterowanie Rezydencja 4* Le Hameau des Airelles - Montegenevre

W Rezydencji jest basen zewnętrzny podgrzewany- wstęp gratis

SPA : sauna, jacuzzi 

ubezpieczenie NNW I KL ski

ubezpieczenie COVID 19

turystyczny fundusz gwarancyjny 



turystyczny fundusz pomocowy 

parkingi 

W cenę wliczona pościel,ręczniki, posłane lóżka (oprócz kanap i piętrowych), oraz sprzątanie końcowe 
(natomiast kuchnie należy sprzątnąć).  

Cena nie zawiera :

Taksy klimatycznej  ok 1,5 € za osobę za noc ( dzieci do 18 lat nie płacą.)

Kaucji wymaganej na miejscu:

-400€ za apartament 4 osobowy

-500€ za apartament 6 osobowy.

UWAGA !!!!! 

OBOWIĄZUJE SZCZEPIENIE NA  COVID  19 LUB  TEST 72 GODZINY PRZED 
WYJAZDEM  .

                                                WYJAZD ORGANIZUJE 

MULTITUR BIURO PODRÓŻY – Wodzisław Śląski


