
 

 

PODRÓŻ do ANDORY 
 

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na udział w naszej imprezie narciarskiej 
ANDORRA SNOW FESTIVAL  - NAJLEPSZE NARTY POD SŁOŃCEM 

 
Poniżej przedstawiamy 3 warianty podróży do Andory: 

 
 

1. „PORADZĘ SOBIE SAM” 
W tej wersji uczestnicy organizują sobie całą podróż we własnym zakresie. Oczywiście służymy radą i naszym doświadczeniem… 
 
 

2. „PÓŁ NA PÓŁ” – KOMBINACJA OSZCZĘDNOŚCI i WYGODY 
Tutaj uczestnicy kupują bilety lotnicze we własnym zakresie a transfer na trasie lotnisko – hotel – lotnisko zlecają Akademii 
Podróży.pl. Do wyboru są 3 opcje transferu szczegółowo opisane poniżej. 

 
  

3. „ZRÓBCIE TO ZA MNIE” – WERSJA NAJWYGODNIEJSZA DLA UCZESTNIKA 
W tym wypadku uczestnicy zlecają Akademii Podróży.pl zarówno zakup biletów lotniczych jak i organizację transferów na trasie 
lotnisko – hotel – lotnisko.  
 
Jeśli zdecydujecie się Państwo na ten wariant to przedstawimy Państwu min. 3 propozycje przelotów, od wersji najwygodniejszej 
po wersję najtańszą. Po dokonaniu przez Państwa wyboru dokonamy w Państwa imieniu zakupu biletów lotniczych. W 
większości wypadków wymagana będzie płatność w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji. Do ceny każdego biletu 
doliczona zostanie opłata transakcyjna w wysokości 100,00 PLN za każdą osobę. 
 
Opcje transferów są takie same jak w wersji „pół na pół” i opisane są poniżej. 
 
 



 

 

OPCJE TRANSFERÓW: 
 

Lotnisko El Prat w Barcelonie – Hotel Magic Ski w Andorze 
 

a) OFICJALNY TRANSFER ANDORRA SNOW FESTIVAL 

 transfer ten odbywa się komfortowym autokarem pod opieką polskiego koordynatora, który powita Państwa na lotnisku, zaprowadzi do autokaru oraz 
w czasie podróży przekaże ciekawe i interesujące informacje o samej Andorze jak i wiele informacji praktycznych związanych z pobytem 

 koszt transferu to 65,00 EUR za osobę w obie strony 
 
Transfer z Barcelony do Andory: 
14:00 – odjazd z Terminala 1 
14:15 – odjazd z Terminala 2 
17:15 – planowany przyjazd do hotelu MAGIC SKI**** w La Massana (Andora) 
 
Transfer powrotny na lotnisko w Barcelonie: 
08:00 – odjazd z hotelu MAGIC SKI**** 
11:15 – planowany przyjazd na Terminal 1 
11:30 – planowany przyjazd na Terminal 2 
 

b) AUTOKAREM LINIOWYM Z USŁUGĄ „DOOR TO DOOR” 

 jeśli godziny Państwa przelotów nie pozwalają na przejazd oficjalnym transferem Andorra Snow Festival to proponujemy skorzystać z unikalnej oferty 
transferu autokarem liniowym z lotniska bezpośrednio do hotelu w Andorze (autokar nie ma na trasie żadnych przystanków) 

 przejazd odbywa się komfortowym autokarem a czas podróży do hotelu wyniesie ok. 3,5 godziny (możliwa jest przesiadka na dworcu w stolicy Andory 
ale w takim wypadku kierowcy nadzorują aby wsiedli Państwo do odpowiedniego autokaru) 

 opcja ta dostępna jest dla wyjazdów z lotniska w Barcelonie od 10:00 do 22:00 co dwie godziny 

 transfer ten odbywa się bez opieki koordynatora 

 koszt transferu w obie strony to 80,00 EUR za osobę dorosłą, dla dzieci przewidziane są zniżki 

 transfer powrotny możliwy jest dla wyjazdów z hotelu od 04:30 do 16:30 co dwie godziny 
 

c) PRYWATNY TRANSFER WYGODNYM MIKROBUSEM 

 najwygodniejsza forma transferu 

 kierowca będzie czekał w hali przylotów i od razu po przylocie do Barcelony udacie się Państwo w podróż do Andory 

 tak samo wyglądać będzie transfer w drodze powrotnej na lotnisko; godzina wyjazdu z hotelu dopasowana będzie do Państwa połączeń lotniczych 

 transfer odbywa się pod opieką polskojęzycznego kierowcy. Maksymalnie 8 pasażerów z bagażem podręcznym 

 koszt transferu to 450,00 EUR w obie strony za cały mikrobus (oferta limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń) 



 

 

 
Lotnisko Blagnac w Tuluzie – Hotel Magic Ski w Andorze 
 

a) AUTOKAREM LINIOWYM Z USŁUGĄ „DOOR TO DOOR” 

 unikalna oferta transferu autokarem liniowym z lotniska w Tuluzie bezpośrednio do hotelu w Andorze (autokar nie ma na trasie żadnych przystanków) 

 przejazd odbywa się komfortowym autokarem a czas podróży do hotelu wyniesie ok. 3,5 godziny (możliwa jest przesiadka na dworcu w stolicy Andory 
ale w takim wypadku kierowcy nadzorują aby wsiedli Państwo do odpowiedniego autokaru) 

 opcja ta dostępna jest dla wyjazdów z lotniska w Tuluzie o godz. 11:30, 12:30, 15:30 i 20:30 

 transfer ten odbywa się bez opieki koordynatora 

 koszt transferu w obie strony to 90,00 EUR za osobę dorosłą, dla dzieci przewidziane są zniżki 

 transfer powrotny możliwy jest dla wyjazdów z hotelu o godz. 04:30, 09:30 i 14:30 
 

b) PRYWATNY TRANSFER WYGODNYM MIKROBUSEM 

 najwygodniejsza forma transferu 

 kierowca będzie czekał w hali przylotów i od razu po przylocie do Barcelony udacie się Państwo w podróż do Andory 

 tak samo wyglądać będzie transfer w drodze powrotnej na lotnisko; godzina wyjazdu z hotelu dopasowana będzie do Państwa połączeń lotniczych 

 transfer odbywa się pod opieką polskojęzycznego kierowcy. Maksymalnie 8 pasażerów z bagażem podręcznym 

 koszt transferu to 500,00 EUR w obie strony za cały mikrobus (oferta limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń) 
 
 

 
 
 
 
 


