OSiR Świebodzice zaprasza na wyjazd na narty do
FRANCJI- CHAMROUSSE
TERMIN: 26.02.2010 – 07.03.2010
CENA: 1 449 zł.
Obowiązuje kaucja za apartament w wysokości 300 euro
Hotel Les Domaines de l´Arselle
Położenie
Wybudowane latem 2005 i 2006 roku rezydencje położone są w wiosce domków typu chalet Bachat-Bouloud. Bardzo
dobrze wyposażone apartamenty zadowolą wymagających gości. Obiekty oddalone są od tras narciarskich o ok. 50 200 m. Nowy wyciąg krzesełkowy "L’Arselle" umożliwia idealny dostęp do terenu narciarskiego Chamrousse.
Zakupów można dokonywać bezpośrednio na miejscu lub w oddalonym o zaledwie 500 m Chamrousse 1750 z jego
licznymi sklepami, knajpkami i kafejkami. Korzystanie z podgrzewanego basenu na wolnym powietrzu, sauny i studia
fitness jest bezpłatne. Również bezpłatne miejsca parkingowe do dyspozycji gości.
Wyposażenie
Komfortowe obiekty noclegowe posiadają pokój dzienno-sypialny, jedną lub dwie sypialnie i częściowo niszę sypialną,
bardzo dobrze wyposażoną niszę kuchenną z kuchenką elektryczną, kuchenką mikrofalową, zmywarką do naczyń,
ekspresem do kawy oraz łazienkę lub prysznic/WC. Wszystkie apartamenty dysponują balkonem lub tarasem.
GWARANTUJEMY:
Przejazd autokarem turystycznym klasy LUX
7 noclegów
Apartament 4-osob. (ok. 26-30 m²), OV
• pokój dzienno-sypialny z podwójną kanapą
• pokój sypialny z podwójnym łóżkiem lub 2 łóżkami pojedynczymi
• balkon lub taras
6-cio dniowy karnet narciarski
Opieka 2 instruktorów 4 godz. dziennie
Ubezpieczenie NNW, KL, OC
Opłatę klimatyczną
Podgrzewany basen na wolnym powietrzu, whirlpool, sauna i studio fitness

Najwyższy punkt regionu
Najniższy punkt regionu
Położenie miejscowości
Liczba wyciągów
Wyciągi orczykowe
Wyciągi krzesełkowe
Kolejki linowe

2.250 m
1.400 m
1.700 m
23
12
10
1

Długość tras narciarskich
Trasy narciarskie zielone/niebieskie
Trasy narciarskie czerwone
Trasy narciarskie czarne

92 km
16 km
64 km
12 km

Karnet narciarski "Chamrousse" gwarantuje dostęp do 23 wyciągów i 38 tras narciarskich o łącznej długości 92 km.
Ze stacji narciarskiej w masywie “Massif de Belledonne“ rozciąga się niesamowity widok zarówno na otaczające go
czterotysięczniki, jak i na francuska nizinę. Ze względu na swoje położenie geograficzne we wschodnich Alpach
Chamrousse gwarantuje nadzwyczaj dobre warunki narciarskie. Powyżej Chamrousse 1650 czekają na ambitnych
narciarzy tereny olimpijskie. Obok czerwonych i niebieskich nartostrad korzystać można z siedmiu czarnych tras
narciarskich. W przeciwieństwie do tego Chamrousse 1750 oferuje duży wybór łagodnych tras dla rozkoszujących się
jazdą narciarzy oraz możliwość jazdy poza trasami w głębokim śniegu. Obie części doliny tego terenu narciarskiego
są przy tym idealnie ze sobą połączone.
Dzięki licznym funparkom Chamrousse zyskało miano “Espace Freestyle“. Atrakcją jest również oświetlony stok "Les
Gaboureaux" do Chamrousse 1650, z którego jeżdżąc na nartach po zmroku podziwiać można zapierający dech
w piersiach widok na światła Grenoble.

Dodatkowych informacji udziela oraz zapisy i wpłaty zaliczki
w kwocie 500 zł. od osoby przyjmuje sekretariat OSiR Świebodzice, przy
ul. Mieszka Starego 6 (tel. 74 666 96 20 wew.21) w terminie do 5.02.2010 r.
W przypadku nieskompletowania grupy, bądź niesprzyjających
atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo odwołanie imprezy.
ZAPRASZAMY!!!

warunków

