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Jedź z nami na huczne zakończenie sezonu do Serre Chevalier !

Francja 30.03.-6.04 - cena od 1296zł./os.

 Zakwaterowanie w apartamencie tuż przy gondoli, w zabytkowym mieście Briançon.

KARNET W CENIE !!

 Wysokiej klasy apartamenty przy wyciągu

Jacuzzi, sauna, łaźnia parowa

•Testy nart

•Słońce, śnieg i muzyka.

•Super region narciarski

•Super cena za karnet + pobyt

cena obejmuje: 

7 noclegów * opiekę rezydenta * ubezpieczenie KL, NNW i bagaż, które obejmuje także amatorskie uprawianie 

sportów zimowych i następstwa chorób przewlekłych oraz ubezpieczenie OC narciarza i ubezpieczenie sprzętu 

sportowego  * 6-dniowy karnet narciarski Serre Chevalier * podatek VAT * pościel * korzystanie z TV * korzystanie z 

jacuzzi, sauny, łaźni, siłowni * korzystanie z WiFi przy recepcji * 

w opcji samolotowej -przewóz bagażu 
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(bagaż rejestrowany -  max 32 kg/os, bagaż podręczny w max rozmiarach:40x30x20cm , narty lub snowboard spakowane 

w pokrowcu, buty narciarskie/ snowboardowe spakowane w bagażu głównym), transfer lotnisko-hotel-lotnisko

Słoneczna stacja Serre Chevalier liczy 250 km tras rozlokowanych na wysokości pomiędzy 1200 i 2800 m n.p.m. i 

jest świetną alternatywą dla bardziej znanych alpejskich kurortów Ośrodek narciarski Serre Chevalier w północnej 

części regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Alpy Wysokie, to kilkanaście miejscowości 

rozlokowanych w dolinie Guisane, z których najważniejsze to Chantemerle (1350m), Villeneuve-la-Salle (1400m), 

Monetier-les-Bains (1500) oraz średniowieczne miasto Briançon (1200m). Ośrodek leży niedaleko włoskiej granicy, 

na pograniczu parku narodowego des Ecrin, a trasy rozlokowane są na stokach masywu o tej samej nazwie. Ogromna 

liczba urozmaiconych tras, słoneczna pogoda, niższe ceny, oraz mniej zatłoczone trasy w porównaniu z bardziej 

znanymi ośrodkami narciarskimi, stanowią świetną propozycję dla miłośników białego szaleństwa. W głównych 

miejscowościach znajduje się mnóstwo restauracji, sklepów, barów, dyskotek a dzięki połączeniu autobusowemu 

można z łatwością dostać się do każdej z 4 głównych miejscowości, w tym zwiedzić znane ze średniowiecznych 

fortyfikacji, historyczne miasto Briançon.

Położenie

Rezydencja położona w mieście Briançon 1326 m n.p.m., 100 m od wyciągu Prorel, 150 m od tras narciarskich, 

blisko sklepów, restauracji, barów, 2 km do historycznego centrum miasta.

Rezydencja wybudowana w tradycyjnym stylu z drewna i kamienia oferuje bardzo dobrej klasy, przestronne 

apartamenty oraz centrum wellness z jacuzzi, sauną, łaźnią parową. Standard lokalny 4*.

Pokoje

Wszystkie apartamenty posiadają: łazienkę, toaletę, w pełni wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, 

lodówka, zmywarka, kuchenka elektryczna lub ceramiczna, ekspres do kawy, toster), TV, balkon lub taras.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Wczasy;
           Wycieczki objazdowe;
                     Egzotyka;
                               Oferty first minute;
                                         Oferty last minute;

 Bilety lotnicze, autokarowe, promowe;
           Turystyka nurkowa;
                     Obozy młodzieżowe;
                               Kolonie;
                                        Wycieczki szkolne.
                           



Biuro podróży „OCTOPUS” Adam Juskowiak
ul. Leszczyńskich 35
64-100 Leszno

tel./fax (065) 529 30 94
octopus@octopus.net.pl
www.octopus.net.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

T3/6 - apartament trzypokojowy (ok. 44m²) - dla 3-6 os., składa się z pokoju dziennego z rozkładaną sofą dla 2 osób, 

jadalni, sypialni z łóżkiem podwójnym, sypialni z dwoma łózkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym.

Do dyspozycji

Jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, siłownia, salon z bilardem, zamykane szafki na narty, winda, parking kryty płatny (25 

Eur/tydzień), darmowy dostęp do WiFi przy recepcji.

Po nartach

Serre Chevalier to jeden z największych ośrodków narciarskich w Alpach z 250 km tras, w którego skład wchodzi 13 

miejscowości, są to zarówno spokojne tradycyjne wioski, nowoczesne kurorty, jak i historyczne miasto Briançon, 

znane z fortyfikacji Vaubana, budowniczego Ludwika XIV. Oprócz  zabytków znajdują się tu liczne sklepy, kawiarnie, 

restauracje, bary, dyskoteki Zwiedzanie średniowiecznego miasta sztuki i historii to jedna z możliwych opcji apres 

ski, inne atrakcje miasta to centrum sportowo-rekreacyjne z wellnes „Parc 1326“, całoroczne zadaszone lodowisko o 

wymiarach olimpijskich oraz aquapark z basenami, aqua-terapią, strefą dla dzieci, zjeżdżalnią wodną, jacuzzi, 

biczami wodnymi, prądami wodnymi, dyszami masującymi, sauną oraz łaźnią parową.

Kuchnia- wyżywienie we własnym zakresie 

zgłoszenia i więcej informacji - octopus@octopus.net.pl
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