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Zaprasza na Narty

LES 2 ALPESLES 2 ALPES
Francja

TERMIN 13.01.2023r – 21.01.202TERMIN 13.01.2023r – 21.01.2023r3r

                              Club MMV Les Clarines - Les Deux Alpes, France | Hotels.com
                                          Reklama·https://www.hotels.com/fr

                      Kamerki: https://www.les2alpes.com/winter/les-2-alpes-live/webcams/

https://www.skiinfo.pl/alpy-polnocne/les-2-alpes/osrodek-narciarski

ZALICZKA  W KWOCIE  400   ZŁ ZA  OSOBĘ  DO 25.08.2022r

pozostałą cześć wpłaty należy uiścić do 12.12.2022 r
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA / DECYDUJE DATA ZGŁOSZENIA /

ZAPISY POD NR. TELEFONU 667-632-047
Położony w sercu departamentu Isère w regionie Owernia-Rodan-Alpy ośrodek Les 2 Alpes zajmuje 800-hektarów terenów
narciarskich i oferuje 220 kilometrów oznaczonych tras.  Znajduje się tu 89 tras zjazdowych i 47 wyciągów narciarskich.
Dzięki lodowcowi sięgającemu na wysokość do 3.600 metrów, teren zapewnia narciarzom gwarancję śniegu.  Gdyby jednak
śniegu miałoby brakować, teren może być sztucznie naśnieżany za pomocą baterii 220 armatek śnieżnych. Ośrodek narciarski
Les 2 Alpes jest połączony z La Grave/La Meije słynną trasą Les Vallons. Les Deux Alpes powstało jako drugim po Chamonix
ośrodek sportów zimowych we Francji i rozwijało się głównie w latach 50-tych. Miejscowość znajduje się na wysokości 1650 m
n.p.m., jej położenie na wysokim płaskowyżu czyni ją bardzo wyjątkową. Dwukilometrowa aleja sklepów, barów i restauracji
przecina ośrodek, zapewniając wiele możliwości spędzania czasu po nartach.

https://www.les2alpes.com/winter/les-2-alpes-live/webcams/
https://www.skiinfo.pl/alpy-polnocne/les-2-alpes/osrodek-narciarski


CENA :

Apartament 4 osobowy

2384 + 50 euro - ZŁ/OS  przy obłożeniu 4/4 / apart. 4 osobowy

2684+ 50 euro - ZŁ/OS  przy obłożeniu 3/4 / apart. 4 osobowy

3284 + 50 euro - ZŁ/OS przy obłożeniu 2/4 / apart. 4 osobowy

Apartament 6 osobowy

2384+ 50 euro - ZŁ/OS przy obłożeniu 6/6 / apart. 6 osobowy

2564+ 50 euro - ZŁ/OS przy obłożeniu 5/6 / apart. 6 osobowy                    

2950+ 50 euro - ZŁ/OS przy obłożeniu 4/6 / apart. 6 osobowy

Cena zawiera :

Skipas  na  6 dni w terminie -  13.01.2023r – 21.01.2023r

 ZAKWATEROWANIE 6 noclegów – WYJAZD W PIATEK  20.01.2023r 
 SKIPASS   Les 2 Alpes – 6 dni, w tym  jeden dzień jazdy w Alpe d’Huez 
 PRZEJAZD AUTKOAREM 
 UBEZPIECZENIE SKI/SNB: KL i Assistance, NNW – PODSTAWOWE 
  turystyczny fundusz gwarancyjny 
  turystyczny fundusz pomocowy 
          
Zakwaterowanie:  Club MMV Les Clarines - Les Deux Alpes

W rezydencji jest:
Basen wewnętrzny i zewnętrzny, hamak i sauna
Podgrzewana szafka na sprzęt narciarski
Wifi w całej rezydencji
Strefa SPA z możliwością wykupienia zabiegów kosmetycznych
Dostawa świeżego pieczywa na miejscu
Śniadanie 10 EUR/dorosły/dzień, 6 EUR/dziecko/dzień (poniżej 12 lat, śniadanie europejskie w formie bufetu)
Ekspres do kawy, toster, czajnik elektryczny, telewizja satelitarna, suszarka do włosów, mikrofala
Strefa SPA z możliwością wykupienia zabiegów kosmetycznych
W cenę wliczona pościel, ręczniki, posłane łóżka (oprócz kanap i piętrowych), oraz sprzątanie końcowe 
(natomiast kuchnie należy sprzątnąć).  

Cena nie zawiera :
- Wyżywienia
- Zwrotnej kaucji za apartament : 50 EUR/os.
- Opłaty klimatycznej: 20 EUR/os.
- Obowiązkowej opłaty za sprzątanie podstawowe oraz dezynfekcję pokoju 15 EUR/os.
  (należy posprzątać aneks kuchenny i wyrzucić śmieci)
- Obowiązkowej opłaty za pościel i ręczniki 10 EUR/os.
- Parking autobus 5 EUR/os.
- Razem 50 Euro/os

UWAGA !!!!!  POWYŻSZE OPŁATY ZBIERANE SĄ W AUTOBUSIE .

Osoby które się zapiszą na wyjazd otrzymają sms nr konta do wpłaty zaliczek


