Biuro Podróży Exodus

WŁOCHY - DOLINA AOSTY - ESPACE SAN BERNARDO - REJON MONT BLANC - HOTEL****
ESPACE SAN BERNARDO: PONAD 150 KM TRAS ZJAZDOWYCH NA POGRANICZU
WŁOSKO-FRANCUSKIM, POD MASYWEM MONT BLANC!
ESPACE SAN BERNARDO (LA THUILE - LA ROSIERE): rozległy ośrodek narciarski obejmujący część
włoską (La Thuile) stanowiącą jednocześnie fragment Doliny Aosty, oraz część francuską (La Rosiere),
doskonale skomunikowane siecią tras i wyciągów. Z obu centrów korzystać można na jednym karnecie.
Ośrodek rozlokowany jest na stokach tzw. Małej Przełęczy św. Bernarda (2188 m npm), u stóp masywu Mont
Blanc - najwyższego szczytu Europy (4809 m npm) i posiada ok. 160 km tras zjazdowych o zróżnicowanym
stopniu trudności.
www.igluski.com/ski-resorts/france/la-rosiere/piste-map
HOTEL ALPECHIARA****: komfortowy hotel wybudowany w tradycyjnym stylu alpejskim, położony w
Dolinie Aosty, u stóp masywu Mont Blanc, w miasteczku Palleusieux, w odlgłości ok. 10 km od włoskiego
centrum narciarskiego La Thuile, stanowiącego część międzynarodowego areału Espace San Bernardo.
Hotel posiada restaurację, bar, salę zabaw dla dzieci, narciarnię oraz centrum SPA (sauna, jacuzzi) do
nieodpłatnego korzystania. Pokoje wyposażone są w łazienkę z WC i suszarką do włosów, telewizor, telefon
oraz sejf. Restauracja przygotowuje tradycyjne potrawy kuchni włoskiej w formie bufetu śniadaniowego oraz
serwowanych obiadokolacji.
www.hotelalpechiara.com/en/

Czas trwania: 10 dni
Terminy:
14.01.2022 - 23.01.2022 2350 PLN
Program:
1.dzień: 20.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Można wsiadać
też w Nowogrodzie Bobrzańskim, Żaganiu, Iłowej (po uzgodnieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Jędrzychowice. Nocny przejazd przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię.

2.dzień: wjazd do Włoch.
Około 14.00 - zakwaterowanie w hotelu ALPECHIARA**** w Palleusieux. Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.

3.- 8.dzień: 07.30 - śniadanie. 08.30 - wyjazd.
6 x dojazd autokarem firmowym do miejscowości LA THUILE (ok. 10 km w jedną stronę) - jazda na
nartach w rejonie ESPACE SAN BERNARDO (La Thuile - La Rosiere) na pograniczu
włosko-francuskim (ok 160 km tras zjazdowych).
Około 16.30 - powrót do hotelu w Palleusieux. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.

9.dzień: 08.00 śniadanie. 09.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Włochy, Szwajcarię, Austrię. Nocny przejazd przez Niemcy.
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10.dzień: wjazd do kraju: Jędrzychowice.
W godzinach wczesoporannych - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1300 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x hotel****, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC, TV-SAT
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (2-daniowa serwowana, napoje dodatkowo
płatne)
6 x dojazdy autokarem do centrum narciarskiego La Thuile w obie strony
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż (nie obejmuje ubezpieczenia SKI OC !!!)
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
dodatkowe ubezpieczenie SKI OC ok. 50 PLN (płatne w biurze przed wyjazdem lub we własnym
zakresie)
opłata klimatyczna - 10 EUR/os.(obowiązkowa dla wszystkich powyżej 13. roku życia, płatne w
autokarze)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 500 PLN (dla chętnych, tylko na zapytanie)
zniżki hotelowe: dziecko poniżej siódmego roku życia w pokoju z dwiema osobami dorosłymi - GRATIS
ski-pass ESPACE SAN BERNARDO (La Thuile - La Rosiere) 6 dni:
- dorośli - 226 EUR
- seniorzy (ur. przed 31.05.1957) - 199 EUR
- młodzież (ur. między 31.10.2007 a 31.10.2003) - 199 EUR
- dzieci starsze (ut. między 31.10.2007 a 31.10.2013) - 172 EUR
- dzieci młodsze (ur. po 31.10.2013) - karnet GRATIS (tylko w towarzystwie pełnopłatnej osoby
dorosłej)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych. Przy zakupie karnetu narciarskiego obowiązkowo wymagany jest paszport lub dowód osobisty!
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