
Greland Tour
Jagiellońska 67 (wejście B, lok.19)
70-382 Szczecin
Tel: 881345135
E-mail: biuro@grelandtour.com.pl

Oferta 1
Kierunek Hotel Kategoria Termin Cena za os. Suma
Francja
Alpy Francuskie

Les 2 Alpes - Apartamenty  07.03.2020
14.03.2020

1750.00 PLN 7000.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 1750.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 1750.00 PLN (12.09.1989)
 Dorosły: 1750.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 1750.00 PLN (12.09.1989)

Podróż tam: dnia: 07.03.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 14.03.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Apartament apartament mono 4 osobowy Hotel w mieście: Les Deux Alpes
Wyżywienie: Bez wyżywienia
** Czas przybliżony

*** Francja/Les Deux Alpes
Położenie i warunki narciarskie:: Les 2 Alpes - jedna z najsłynniejszych stacji we Francji i Europie. Położona w Masywie L'Oisans , oferuje wspaniałe
warunki do uprawiania narciarstwa zarówno zimą jak i latem. Atutem stacji są otaczające ją 3-tysięczniki z jednym z największych lodowców w Europie
schodzącym z Mont-de-Lans (3.600 m nad poziom morza). Zapewnia doskonałe warunki zarówno początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom oraz
snowboardzistom, którzy znajdą tutaj bardzo dobry snowpark. To właśnie tę stację obrali sobie miłośnicy jazdy na desce jako doskonałe miejsce na
Światowy Festiwal Snowboardu. To tu można spotkać latem najlepszych zawodników "Alpejskiej Karuzeli" przygotowujących się do sezonu zimowego.
Szeroka na 500 m dolina otoczona potężnymi szczytami oferuje 1200 ha terenów od 1270 do 3600 m n.p.m., 200 km oznakowanych tras zarówno dla
początkujących, jak i dla profesjonalistów oraz sieć nowoczesnych wyciągów. Les deux Alpes to jedna z chętniej odwiedzanych stacji narciarskich, turyści
przybywają tu ze względu na gwarantowany śnieg, znakomite nartostrady, nowoczesną infrastrukturę wyciągów, niepowtarzalny klimat miasteczka oraz
niezliczoną ilość barów, pubów i dyskotek pełnych młodych, chętnych do zabawy ludzi. Trasy narciarskie poprowadzono od 1650 metrów nad poziomem
morza aż do 3288 metrów nad poziomem morza , to największy w Europie obszar do jazdy na lodowcu, przy okazji oferujący naprawdę niesamowite
widoki.
Karnet narciarski:: Polecamy tutaj zakup skipassu Les Deux Alpes pozwala on na korzystanie przez 6 dni z całej sieci wyciągów Les Deux Alpes. Dla
posiadaczy skipassu dodatkowo bezpłatnie: 1 dzień wejście na basen w Les2Alpes, 1 dzień wejście na lodowisko (wypożyczenie sprzętu płatne oddzielnie).
Skipass obejmuje również: 2 dni w Alpes d'Huez (bezpłatny skibuss 2 x w tygodniu), 1 dzień w Serre Chevalier, Puy St. Vincent, Montgenevre/Via
Lattea/Sestriere. W terminach oznaczonych 03.12.16 - 18.12.16,  14.01 - 28.01.2017 oraz 04.03 - 01.04.2017 skipass ten jest wliczony w cenie.  
Apartamenty les 2 alpes: Znajdują się w kilku nowoczesnych budynkach w centum Les 2 Alpes, w odległości od 50 do 250 m od wyciągów narciarskich oraz
tras ! Apartamenty Les 2 Alpes To idealna propozycja dla rodzin z dziećmi, ludzi młodych i wszystkich tych, którzy cenią sobie niezależność od hotelowych
rozkładów posiłków. Wszystkie apartamenty wyposażono we w pełni wyposażony aneks kuchenny (naczynia, sztućce itp.), posiadają także telewizory,
urządzone są w praktyczny i funkcjonalny sposób. Rezydencje oferuje kilka typów apartamentów: Monolocale 2 os. - Przeznaczone dla 2 osób - to duża 2
osobowa sypialnia z aneksem kuchennym i miejscem do spożywania posiłków. Znajduje się w nich również łazienka z wc. Monolocale 4 os. - Przeznaczone
dla 3-4 osób - składają się z dużego salonu mieszczącego cztery miejsca do spania (dwa podwójne łóżka lub podwójne i piętrowe), aneksu kuchennego i
miejsca do spożywania posiłków. Znajduje się w nich również łazienka z wc. Bilocale 6 os. - Przeznaczone dla 5-6 osób - składają się sypialni z łóżkiem 2
osobowym, dużego salonu mieszczącego cztery miejsca do spania (dwa podwójne łóżka lub podwójne i piętrowe), aneksu kuchennego i miejsca do
spożywania posiłków. Znajduje się w nich również łazienka z wc. Bilocale 8 os. - przeznaczone dla maksymalnie 8 osób - posiadają sypialnie z łóżkiem
podwójnym i łóżkiem piętrowym oraz dużego salonu mieszczącego cztery miejsca do spania (dwa podwójne łóżka lub podwójne i piętrowe), aneksu
kuchennego i miejsca do spożywania posiłków. Znajduje się w nich również łazienka z wc.
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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