
INFORMACJE PRAKTYCZNE- WYJAZD DO VAL THORENS 
  12-20.01.2018

1. Zbiórka - w piątek, dnia 12.01.2018:
Poznań – 17.00 (pod gimnazjum (róg Małoszyńska/ Srebrna)-pilot Zenon Musiał tel. 601 162 549
Bagaże: ze względu na wygodę i bezpieczeństwo Państwa podróży, prosimy możliwie ograniczyć ilość bagażu i 
spakować go w  torby lub plecaki bez stelaża a sprzęt narciarski/snowboardowy - w pokrowce.
Prosimy zajmować miejsca w autokarze według wskazań pilota
2. Trasa przejazdu prowadzi przez Niemcy, Szwajcarię, Francję. Pomimo iż nie ma kontroli granicznej 
prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ( dowód lub paszport), gdyż częste są ostatnio kontrole na trasie, 
szczególnie na terytorium Niemiec. Po drodze planowane są krótkie postoje sanitarne na parkingach oraz 
zgodnie z przepisami AETR przerwy dla kierowców. Zalecamy zabrać drobne monety (0,50 i 0,20 EUR) na 
toaletę. Automaty w toaletach wydają bileciki w ramach tzw. systemu „Sanifair”, którymi można później płacić 
w barach i restauracjach, objętych systemem Sanifair przy autostradach niemieckich.
3. Koszty dodatkowe:
A/ Taxa klimatyczna wynosi:
- w rezydencji 4**** Village Montana:= 18,- EUR/os./pobyt
Prosimy dla ułatwienia o zebranie do kopert, które rozda pilot, całej kwoty w trakcie podróży w ramach swoich 
apartamentów.
B/Kaucja zwrotna -500€ za apartament - deklaracja do karty bankowej, którą przekaże pilot w autokarze.
Kaucja będzie zwrócona w całości po pozytywnym odbiorze apartamentów ostatniego dnia pobytu (brak 
jakichkolwiek szkód, posprzątany apartament, kącik kuchenny i umyte naczynia, opróżnione kosze na śmieci).
4. Ubezpieczenie Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od Kosztów Leczenia (20.000EUR), Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków - 15.000zł, KR- kosztów ratownictwa (6.000,-EUR) oraz OC narciarza na 30.000,-
EUR ( szkody wyrządzone przez ubezpieczonego-rzeczowe i osobowe)
5. Zakwaterowanie – w centrum Val Thorens obok stoków narciarskich :
- Village Montana 4****
-apartament 4 os.-ok.35m2: pokój dzienny oraz 2 sypialnie 2 osobowe z łóżkami pojedynczymi, wyposażony 
aneks kuchenny, łazienka, WC
-apartament 6-ok.49m2: pokój dzienny oraz 2 sypialnie 2 osobowe z osobnymi łózkami
pojedynczymi i alkowa z łóżkiem piętrowym łazienka, WC, wyposażony aneks kuchenny
(Układ łóżek w poszczególnych apartamentach może się nieznacznie różnić od wyżej opisanego)
Pościel i ręczniki są zapewnione w cenie, zaleca się jedynie zabrać: ręczniczki lub ściereczkę kuchenną oraz 
płyn do mycia naczyń (lub kostki do zmywarki), papier toaletowy oraz worki na śmieci.
6. Skipass-y- uczestnicy wyjazdu otrzymają w cenie wyjazdu skipassy na tereny Val Thorens/Orelle. 
Osoby, które zdeklarowały chęć rozszerzenia skipassu na całe 3 Doliny prosimy o przygotowanie kwoty 40 
Euro – pilot zbierze w autokarze.
7 Wyżywienie we własnym zakresie - w apartamentach są wyposażone kąciki kuchenne, naczynia i sztućce..
8. Powrót. Wyjazd z Francji nastąpi w piątek wieczorem 19.01.2018r.), godzina wyjazdu zostanie ustalona 
przez pilota na miejscu i podana do wiadomości uczestników.
9. Przykładowe ceny we Francji ceny zależą od miejsca i sklepu lub lokalu- najtańsze są markety typu 
dyskontowego:
1.bagietka- 0,4- 1,20€, ser -7-10€/kg, kawa (kawiarnia) 2€-3€/filiżanka, herbata 1,5€- 2,5€/filiżanka, mleko – 
0,8 €/litr, wino 2,50 - 50€/litr, pizza od 8€, banany od 1,20€/kg, jabłka 1,9-2,5€/kg, piwo Leffe - 2,70€ z beczki 
przy kontuarze, przy stoliku 3-3.5€.
10. Wypożyczenie sprzętu: polecamy wypożyczenie sprzętu po zniżkowych cenach w wypożyczalniach 
SKISET – naszego francuskiego partnera, który pod promocyjnym linkiem dostępnym na stronie 
www.promoclub.pl pod zakładką „wypożycz narty” udzieli dużej zniżki naszym klientom (nawet do 40%) . 
Zamiast z kłopotliwym bagażem-wyjeżdżacie z voucherem, który na miejscu wymieniacie na najlepszej klasy 
sprzęt przygotowany do jazdy przez profesjonalny serwis. Ponadto po zakończeniu jazdy, sprzęt można 
pozostawić do przechowania do następnego dnia w wypożyczalni przy stoku.

TELEFON DO PILOTA:  ZENON MUSIAŁ- 601 162 549

Życzymy udanego i bezpiecznego wyjazdu!


