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ANDORRA - GRANDVALIRA - ANDORRA LA VELLA - HOTEL**** BASEN
GRANDVALIRA: 210 KM TRAS ZJAZDOWYCH NA JEDNYM KARNECIE !!!
ANDORRA: niewielkie bezcłowe państwo położone w wysokich Pirenejach zwane powszechnie "krajem
słońca i śniegu", ze względu na doskonałe warunki do uprawiania "białego szaleństwa" oraz wyjątkową ilość
dni słonecznych przypadających na rok. Tutaj, na pograniczu Hiszpanii i Francji, turysta narciarski odnajdzie
doskonale przygotowane trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, nowoczesną infrastrukturę gondol i
wyciągów, a wszystko to w scenerii zapierających dech widoków i wspaniałej pogody. Największym
ski-areałem Andory jest rozległy obszar GRANDVALIRA obejmujący cztery doskonale skomunikowane ze
sobą ośrodki: Soldeu - El Tarter - Grau Roig - Pas de la Casa, liczące łącznie ok. 210 km tras zjazdowych.
Dodatkową zachętę dla turystów stanowią atrakcyjne ceny w sklepach bezcłowych oraz bezpłatne ski-passy
dla osób powyżej 69. roku życia
www.mappery.com/maps/Grandvalira-Ski-Map.jpg
HOTEL PANORAMA****: komfortowy hotel ulokowany na wzgórzu w centrum stolicy i największego miasta
Andorry - Andorra la Vella, oddalony zaledwie kilka minut spacerem od głównej ulicy handlowej - Carlemany
oraz kilkaset metrów od wielkiego ośrodka termalnego Caldea. Pokoje hotelowe wyposażone są w telewizję
satelitarną, telefon, sejf, suszarkę do włosów, minibar oraz łazienki/WC. Restauracja serwuje bogate
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Ponadto goście korzystać mogą bezpłatnie z wewnętrznego
basenu, jacuzzi i fińskiej sauny. http://www.andorrapanorama.com/EN/hotel.html
UWAGA: dla osób powyżej 69. roku życia - karnet narciarski GRATIS !!!

Czas trwania: 10 dni
Terminy:
15.03.2019 - 24.03.2019 2050 PLN
Program:
1.dzień: 15.00 - wyjazd z Zielonej Góry, parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). 17.00 - wyjazd
z Wrocławia - stacja BP ELDORADO (Al. Karkonoska) - za dopłatą 50 zł/os. Można wsiadać też w
Nowogrodzie Bobrzańskim, Żaganiu, Iłowej, Bolesławcu (po uzgodnieniui miejsca). Wyjazd z kraju:
Jędrzychowice. Nocny przejazd przez Niemcy i Francję.

2.dzień: Wjazd do Andory.
Około 16.00 - zakwaterowanie w hotelu**** w Andorra la Vella.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.

3.- 8.dzień: 08.00 - śniadanie. 08.45 - wyjazd.
Czas wolny - jazda na nartach w rejonie GRANDVALIRA - 6 x dojazd autokarem firmowym do gondoli
FUNICAMP (ok. 5 km w jedną stronę).
Około 17.00 - powrót do hotelu w rejonie Andorra la Vella. Czas wolny.
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Obiadokolacja. Nocleg.

9.dzień: 08.00 śniadanie. 09.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Francję. Nocny przejazd przez Niemcy.
10.dzień: Wjazd do kraju: Jędrzychowice.
Około 10.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią. Około 10.00 - rozwiązanie
imprezy we Wrocławiu - stacja BP ELDORADO.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 4000 km
noclegi: 7 x hotel****, pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC, TV-Sat
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (bufet)
6 x transfer autokarem firmowym do gondoli FUNICAMP (rejon narciarski GRANVALIRA) w obie strony
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, 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 - ok. 2 EUR/os./dzień (obowiązkowo)
dopłata do pokoju 1-osobowego (dla chętnych, na zapytanie) - 500 PLN
wieczorny bilet (2 h) do centrum termalnego Caldea - ok. 35 EUR
dopłata do transferu z Wrocławia - 50 PLN/os.
obowiązkowa kaucja zwrotna za karnet narciarski ok. 5 EUR
ski pass GRANDVALIRA 6 dni (ceny z 2019 na podstawie oficjalnej strony www):
- seniorzy urodzeni przed 1949 r. - FREE
- seniorzy w wieku 65-69 lat - 180 EUR (ur. między 1949 a 1953)
- dorośli (w wieku 18-64 lata) - 271 EUR
- młodzież (w wieku 12-17 lat) - 242 EUR (ur. między 2001 a 2006)
- dzieci w wieku 6-11 lat - 182 EUR (ur. między 2007 a 2012)
- dzieci poniżej 6. roku życia - FREE (ur. po 2012)
zniżki hotelowe:
- dziecko poniżej 6 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - płaci tylko 850 PLN
- dziecko w wieku 6-12 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 600 PLN zniżki
- dziecko w wieku 12-18 lat jako 3. lub 4. osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 250 PLN zniżki
opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu
i Turystyki z 21.11.2016) - 10 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
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