Freeski
Rodzinki
w marcu!

11-18.03
2017
Bonjour! Szusuj z Paulski w marcowym słońcu!

Chamrousse

zakwaterowanie: Le Domaine de l’Arselle, 50 m od stoku!

REGION
Leżąca we francuskich Alpach gmina górska Chamrousse, która
powstała jako wioska olimpijska podczas olimpiady w 1968 roku,
wraz z należącym do niej alpejskim obszarem narciarskim cieszy się
od czasu swego powstania rosnącą popularnością. Nic w tym dziwnego: dzięki swojemu położeniu obszar Chamrousse uważany jest
za jeden z najpewniejszych alpejskich rejonów śniegu, oferując równocześnie mnóstwo słońca aż do późnych godzin wieczornych. Ta
leżąca na wysokości 1.700 metrów alpejska miejscowość, wraz z
całym obszarem tras narciarskich rozciągającym się na wysokości
od 1.600 do 2.250 metrów jest terenem często odwiedzanym przez
miłośników sportów zimowych. Ze stoków, rozciąga się piękna
panorama na miasto Grenoble oraz na sąsiadujące lodowce.
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zakwaterowanie w Le Domaine
de l’Arselle
6-dniowy skipass Chamrousse
opieka rezydenta
Atrakcje: m. in. Apres Ski, Meeting
Point dla dzieci i dorosłych, Poker
Night, Hawaii Party, Snow challenge.
ubezpieczenie: KL z assistance:
10 000 EUR, NNW: 2 000 EUR
bagaż podróżny: 200 EUR
wstęp na zewnętrzny basen z
podgrzewaną wodą, jacuzzzi, saunę
i na siłownię

HOTEL
Obiekt Le Domaine de l'Arselle usytuowany jest w miasteczku Chamrousse, po zachodniej stronie Alp. Oferuje on swoim Gościom bezpłatny parking, wannę z hydromasażem oraz basen z podgrzewaną wodą.
CENA
WYJAZDU
zawiera nocleg,
skipass, ubezpieczenie

od 1290*
pln / os
cena w living room (ap. 6os.)

*zakwaterowanie:
Dopłata w sypialni
(ap. 6 os.) – 120 PLN.
Dopłata do zakwaterowania w
living roomie (ap. 4 os.) – 100 PLN.
dopłata w sypialni (ap. 4 os.) - 220 PLN.
Wolne łóżko – 490 PLN.
Opłata za ręczniki
i poszewki na posciel – 9 EUR/poszewki,
9 EUR/ręcznik, 15 EUR/poszewki+ręcznik.
Końcowe sprzątanie aneksu kuchennego
Szkolenie odbywa się przez 5 dni według poniższego graﬁku: 9.30 – 11.30 (z wyłączeniem wyrzucenia śmieci, pozmywanie
naczyń, odłożenia zastawy kuchennej do
jazda na nartach, 11.30-12.30 – przerwa na posiłek, 12.30 – 14.30 – jazda
właściwych szafek) – 45-80 EUR w zależności od
na nartach; podczas przerwy dzieci pozostają pod opieką
opcji i wielkości apartamentu.
*dzieci 0-2 lata – płacą jedynie koszt obowiązkowego
instruktorów. Rodzice mogą w tym czasie spotkać się z dziećmi.
ubezpieczenia turystycznego w kwocie 30 PLN (z
Obóz kończą zawody dla dzieci i dorosłych, rozdanie dyplomów i medali.
tym, że łączna liczba osób w apartamencie nie może
przekroczyć maksimum na dany apartament).Dzieci
Wyjazd „RODZINKI” stworzony został głównie z myślą o dzieurodzone od 2011 roku płacą regularną cenę
ciach (szczególnie w wieku 5-14 lat). Dużą uwagę przywiązujemy
wyjazdu pomniejszoną o kwotę 370 PLN. Dzieci
urodzone w latach 2007 do 2010 roku płacą
do skutecznego szkolenia naszych pociech w duchu zabawy, życzregularną cenę zakwaterowania pomniejszoną o
liwości i pod okiem wybranych instruktorów Licencjonowanej
80PLN. Dzieci urodzone w latach 2006 do 1999
płacę regularną cenę zakwaterowania.

SZKOLENIE DLA DZIECI 5-14 lat

Szkoły Paul Ski. W szkoleniu uczestniczyć będą jedynie te osoby,
które zadeklarują swój udział potwierdzony wpłatą zaliczki.

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Szkolenie odbywa się przez 5 dni, 2 godziny dzienne.
Podczas szkolenia kilkakrotne ﬁlmowanie oraz
wieczorna analiza. Pokazy ﬁlmów instruktażowych PZN.
Warunkiem szkolenia jest stworzenie min 4 os. grupy.

Dojazd własny lub autokar

+ TRANSPORT 300 pln
+ SZKOLENIE
Dzieci 600 pln
Młodzież i Dorośli 300 pln

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia mailowe recepcja@skimondo.pl.
Zawierające następujące dane: imię i nazwisko, pesel, data
urodzenia, adres, rodzaj szkolenia: dzieci, młodzież, dorośli.

