VALLOIRE 2016

TERMÍN: 01 – 10. 01. 2016

Od 350€/os. (doprava, 7 nocí so 6
dňovým lyžiarským lístkom)
CENY: viď cenník strana č.4

PROGRAM:
1. DEŇ
PIATOK

Odchod účastníkov: z Bánoviec nad Bebravou 18.15 hod. a 20:15 hod. – parkovisko za Športovou
Halou na Bajkalskej ulici v Bratislave
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko a Taliansko, krátke hygienické zastávky

2. DEŇ
SOBOTA

Detaily cesty: pokračovanie cesty autobusom cez Taliansko, tunel Fréjus do Francúzska, krátke
hygienické zastávky, príchod do Valloire v popoludňajších hodinách
Ubytovanie
Program: nákupy a prehliadka mesta
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia
(pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach)
Nocľah
Balenie a odovzdávanie apartmánov: do 10:00 hod., uloženie batožiny do autobusov
Odchod účastníkov: o 11:00 hod.
Detaily cesty: jazda autobusom cez Francúzsko, krátke hygienické prestávky, zastávka na nákupy
v Modane
Nocľah: nočná jazda cez Taliansko
Detaily cesty: pokračovanie jazdy autobusom cez Rakúsko , krátke hygienické zastávky, príchod
na Slovensko v ranných hodinách

3. DEŇ
NEDEĽA
4. DEŇ
PONDELOK
5. DEŇ
UTOROK
6. DEŇ
STREDA
7. DEŇ
ŠTVRTOK
8. DEŇ
PIATOK
9. DEŇ
SOBOTA

10. DEŇ
NEDEĽA

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE:
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preprava luxusným autobusom, 7 x ubytovanie v 2-, 3-, 4- a viac-posteľových kompletne zariadených
apartmánoch, lyžiarsky lístok na 6 dní, slovenský sprievodca počas celého pobytu

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE:
strava , cestovné poistenie, kaucia, výlet s dopravou do Trois Vallées - Val Thorens, príplatok k permanentke za
1 deň lyžovania vo Val Thorens, vstupy do navštívených pamätihodností počas prehliadky Verony, ostatné
hygienické potreby, toaletný papier, posteľná bielizeň, uteráky, kuchynské utierky a čistiace prostriedky,
záverečné upratovanie, ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:













cena cestovného poistenia, ktoré zahŕňa aj príplatok za rizikové aktivity je: 1,40€/os./deň
kaucia v hodnote 300€ je pri odchode vrátená (v prípade ak nedošlo k škodám na majetku majiteľa
ubytovacích kapacít(
každý apartmán je kompletne vybavený – súčasťou je kúpeľňa s WC, kuchynský kút (vrátane riadov,
príborov, sporáku s rúrou, chladničky a mikrovlnky)
ubytovanie vo Verone je zabezpečené v hoteli IBIS Verona, podrobnejšie informácie si môžete pozrieť
na webovej stránke: http://www.ibishotel.com/gb/hotel-1642-ibis-verona/index.shtml
je potrebné vziať si so sebou posteľnú bielizeň a uteráky
cena výletu do Val Thorens je cca 6€/os.
príplatok k permanentke za 1 deň lyžovanie vo Val Thorens je cca 20€/os.
podrobnejšie informácie o lyžiarskom stredisku si môžete pozrieť na webovej stránke:
http://www.valloire.net/fr/index-hiver.aspx
zmena programu vyhradená
sprievodca môže po dohode s účastníkmi alebo v závislosti od počasia a nepredvídaných udalostí
program upraviť podľa potreby
cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto
skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom
CK má právo na zmenu ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie podmienky, prípadne sa
vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími obchodnými partnermi,
o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE:






záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo emailom
prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená
na účely zabezpečenia cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého bydliska
a rodné číslo účastníka
po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad
CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných
služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných
údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je
povinný tieto uhradiť
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účastník je povinný CK okamžite informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde,
alebo o prípadnej zmene v údajoch, ktoré uviedol na prihláške

Valloire je alpská dedinka, ktorá okrem vynikajúcich podmienok pre lyžovanie ponúka veľa možností pre oddych
a kultúrne vyžitie. Nachádza sa tu množstvo útulných reštaurácií a barov. Návštevníci majú možnosť navštíviť
taktiež miestne klzisko, bowling a fittness centrum. Po stredisku premáva ski bus, ako aj malý vlak. Mesto je
veľmi dobre dostupné autobusom, prípadne autom vďaka diaľnici.
Valloire poskytuje milovníkom lyžovania možnosť využiť 86 km zjazdoviek na 150-tich km. Z toho je 20 zelených,
25 modrých, 30 červených a 11 čiernych. Okrem toho tu premáva 33 vlekov a lanoviek (2 kabínkové a 17
sedačkových). Okrem lyžiarskych tratí sa vo Valloire nachádza 10 km bežeckých tratí a 3 slalomové dráhy.
Lyžiari určite ocenia taktiež výhody nočného lyžovania.
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CENNÍK NA ROK 2016
APARTMÁNY V CENTRE VALLOIRE, 200 – 300 m OD HLAVNÉHO VLEKU
DRUH APARTMÁNU

ŠTÚDIO PRE 2 OSOBY
1 miestnosť s kuchynským kútom, obývačkovou a
lôžkovou časťou pre 2 osoby + kúpeľňa + WC
ŠTÚDIO CABINE PRE 4 OSOBY
1 miestnosť s kuchynským kútom, obývačkovou a
lôžkovou časťou + poschodová posteľ v chodbičke +
kúpeľňa + WC
APARTMÁN PRE 4 OSOBY
rozťahovacia pohovka pre 2 osoby v kuchynskom a
obývacom priestore + samostatná spáľňa pre 2 osoby
+ kúpeľňa + WC
APARTMÁN PRE 5/6 OSÔB
rozťahovacia pohovka pre 2 osoby v kuchynskom a
obývacom priestore + samostatná spáľňa pre 2 osoby
+ 1 - 2 osoby na samostatnom lôžku + kúpeľňa + WC

CENA ZA OSOBU A POBYT (všetky obsiahnuté služby
sú taxatívne vymenované v odseku „Služby zahrnuté
v cene“)
400€

420€ ak sú v štúdiu ubytované 2 osoby
380€ ak sú v štúdiu ubytované 3 osoby
350€ ak sú v štúdiu ubytované 4 osoby
360€ ak sú v apartámáne ubytované 4 osoby
390€ ak sú v apartmáne ubytované 3 osoby
440€ ak sú v apartmáne ubytované 2 osoby
360€ ak je v apartáme ubytovaných 5 osôb
380€ ak sú v apartmáne ubytované 4 osoby
350€ ak je v apartmáne ubytovaných 6 osôb

ZĽAVY NA SKIPASSY




6-dňový skipass pre dieťa do 5 rokov a pre seniorov nad 75 rokov zdarma
6-dňový skipass pre deti od 5 do 9 rokov – zľava 20€/os. zo základnej ceny pobytu
6-dňový skipass pre deti od 10 do 14 rokov a seniorov od 61 do 74 rokov – zľava 11€/os. zo základnej
ceny pobytu

INDIVIDUÁLNY POBYT
•
•

CK zabezpečí pobyt aj s vlastnou dopravou
cena podľa druhu ubytovania a termínu na vyžiadanie

Pokiaľ bude záujem necestovať do Valloire v noci, je možný odchod v piatok ráno
01.01.2016 s prespaním vo Verone (večerná prehliadka mesta) v hoteli IBIS s bufetovými
raňajkami za 30€/os.
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