Witamy wszystkich

miłośników białego szaleństwa. Informujemy, że od grudnia rusza sezon

narciarski EXPRESS NARTY 2016 / 2017 - 1 i 2-dniowe wyjazdy w każdy weekend

z Oleśnicy, Wrocławia, Kobierzyc, Strzegomia, Jelcza Laskowic, Oławy, Trzebnicy.
Tak jak w latach ubiegłych jeździmy do czeskich i polskich stacji narciarskich: Czarna Góra, Zieleniec;
Jańskie Łaźnie, Szpindlerowy Młyna, Pec p/ Śnieżką, Ramzova, Harrachov, Rokytnice, Dolna Morava
oraz na Pradziada.
Z przyjemnością informujemy, iż ceny express nart jednodniowych nie ulegają zmianie:
Czechy 55 zł (z wyjątkiem Szpindlerowego Młyna, cena 60 zł oraz Rokytnic cena 65 zł), Polska 50 zł,
cena dwudniowych wyjazdów 232 zł. Wyjazdy dwudniowe realizowane będą już przy minimum 17
osobach.
Dla narciarzy zjazdowych proponujemy PAKIET - Express Narty + 1 godz. z licencjonowanym
instruktorem narciarstwa zjazdowego w grupach kilkuosobowych w cenie 125 zł w Czechach
(130 zł w Szpindlerowym Młynie i Roktynicy) i 100 zł w Polsce. Z pakietu mogą skorzystać zarówno
początkujące jak i osoby już jeżdżące w różnym stopniu zaawansowania. Jest to doskonałe rozwiązanie
dla wszystkich narciarzy, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i czerpać radość ze swobodnej jazdy.
W tym sezonie rabaty na karnety narciarskie, kształtują się na poziomie do 20%, w niektórych czeskich
stacjach narciarskich i do 25% w polskich ośrodkach narciarskich.
CENA OBEJMUJE (express narty 1-dniowe)
> przejazd autokarem (barek, klimatyzacja, dvd) lub busem,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 2 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Polska

> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Czechy

> opieka pilota,
> kawa, herbata w drodze (nie dotyczy busa),
> zniżkę na karnety do 25% w niektórych stacjach narciarskich,
*pakiet ubezpieczenia podstawowy, zalecane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
o które często pytają Czesi w szpitalach.

CENA OBEJMUJE (express narty 2-dniowe)
> przejazd autokarem (barek, klimatyzacja, dvd) lub busem,
> nocleg (pok. 2,3,4 os. z łazienką, TV),
> wyżywienie HB (obiadokolacja, śniadanie),
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 2 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Polska

> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa*) Czechy

> opieka pilota,
> kawa, herbata w drodze (nie dotyczy busa),
> zniżkę na karnety do 15% w niektórych stacjach narciarskich,
*pakiet ubezpieczenia podstawowy, zalecane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
o które często pytają Czesi w szpitalach.

UWAGA: Każdy z uczestników expres nart może wykupić sobie dodatkowe (wzbogacone)
ubezpieczenie narciarskie, np. w Signal Iduna.
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Godziny odjazdów i przystanki (Jańskie Łaźnie, Pec pod Śnieżką, Harrachov):
6.00-Oleśnica Hotel Perła;
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK;
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki;
6.45-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl.;
7.30-Strzegom stacja paliw Shell al. Wojska Polskiego;
Godziny odjazdów i przystanki (Zieleniec, Czarna Góra, Dolna Morava):
6.00-Oleśnica Hotel Perła;
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK;
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki;
6.45-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl.;
7.00-Kobierzyce stacja paliw Shell ul. Witosa;
Godziny odjazdów i przystanki (Ramzova):
6.00-Oleśnica Hotel Perła;
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK;
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki;
6.55 Oława stacja paliw Shell ul. Kutrowskiego;
Godziny odjazdów i przystanki (Pradziad):
5.30-Oleśnica Hotel Perła;
5.55-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK;
6.05-Wrocław Urząd Wojewódzki;
6.25 Oława stacja paliw Shell ul. Kutrowskiego;
Godziny odjazdów i przystanki (Szpindlerowy Młyn, Harrachov-Rokytnice 2-dniowe,Rokytnice):
5.30-Oleśnica Hotel Perła;
5.55-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK;
6.15-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl.;
7.00-Strzegom stacja paliw Shell Al. Wojska Polskiego;
Promocja co czwarty wyjazd gratis pozostaje bez zmian (3 wyjazdy pełnopłatne - 4 gratis). Promocje
i zniżki pakietowe, grupowe itp. nie sumują i nie nakładają się, dotyczą tylko i wyłącznie
pełnopłatnych wyjazdów 1-dniowych.
Z w/w promocji wyłączone są wyjazdy 2-dniowe, będą one zaliczane tylko i wyłącznie do puli wyjazdów
gratisowych 1-dniowych (np. wyjazd 2-dniowy + wyjazd 1-dniowy, kolejny jednodniowy GRATIS). Gratisy
nie przechodzą na przyszły sezon 2017/2018, tym samym nie przechodzą z poprzedniego sezonu na
sezon obecny, a także nie można przerzucić gratisu na inną osobę. Prosimy nie czekać
z wykorzystaniem gratisu do końca sezonu, ponieważ wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego
naboru i w przypadku braku wymaganego minimum, wyjazd zostaje odwołany, wówczas nie będzie
możliwości wykorzystania gratisu, ani przeniesienie go na sezon następny.
PAKIET grupa od 7 osób, ósma jedzie Free (48 zł/ os. Czechy, 44 zł/os. Polska)
Pakiet grupowy obowiązuje przy pełnej wpłacie za 7 osób, przez jedną osobę. Przy rezygnacji jednej
i więcej osób obowiązuje dopłata do pełnej kwoty (8 zł Czechy, 6 zł Polska). W pakiecie grupowym nie
obowiązuje promocja „czwarty wyjazd gratis”
PAKIET RODZINA (2+1, 1 +2): rodzice + dzieci w wieku szkolnym do lat 13, cena: 39 zł/os.
(pakiet rodzina dotyczy Czarnej Góry i Zieleńca). Przy rezygnacji jednej i więcej osób obowiązuje dopłata
do pełnej kwoty (11 zł). W pakiecie rodzinnym nie obowiązuje promocja „czwarty wyjazd gratis”.
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Uwaga: W przypadku braku warunków śniegowych, złych warunków pogodowych lub niewystarczającej
ilości osób, organizator ma prawo do odwołania wyjazdu lub zmianę ośrodka narciarskiego do godz.
18.00 w dniu poprzedzającym wyjazd (gwarancja zwrotu 100 % kosztów).
W przypadku odwołania wyjazdu lub zmiany stacji narciarskiej każdy z narciarzy będzie powiadomiony
mailowo lub telefonicznie. Brak takiej informacji oznacza, że wyjazd jest potwierdzony.
Klient ma prawo do odwołania wyjazdu do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wyjazd (dotyczy to
wyjazdów tylko 1-dniowych), wówczas przysługuje mu zwrot pełnej kwoty, przerzucenie wpłaty na
kolejny, dowolnie wybrany wyjazd lub przerzucenie wpłaty na dowolnie wskazaną osobę. Niezgłoszenie
do godz. 16.00 dzień przed wyjazdem jest równoznaczne z utratą wpłaconej kwoty, dotyczy to także
wyjazdów gratisowych.
REZEWACJE możecie Państwo dokonywać drogą mailową - alfatour@alfa.olesnica.pl lub przez stronę
www.alfatour.olesnica.pl formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie na wyjazd.
Prosimy pamiętać o przesyłaniu pełnych danych na wyjazd: nazwisko i imię, data urodzenia, miejsca
zamieszkania (kod miejscowość, ulica, nr mieszkania/domu), nr telefonu.
Każdy mail zostaje przez nas potwierdzony - w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt
telefoniczny 71 399 40 44 lub 515 186 427. Po otrzymaniu od nas maila z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia na wyjazd - prosimy o dokonanie wpłaty gotówką lub przelewem. Przy wpłatach
przelewowych należy koniecznie przesłać mailem zwrotnie potwierdzenie wykonania przelewu
z podaniem imienia i nazwiska oraz którego wyjazdu dotyczy wpłata.
Informacje o wyjazdach zamieszczane będą na stronie : www.alfatour.olesnica.pl oraz przesyłane do
wszystkich narciarzy drogą mailową. Wszystkie komunikaty, informacje i oferty są rozsyłane z automatu
kopią ukrytą do wszystkich osób, którzy są na naszej liście mailingowej.
Prosimy pamiętać !!! Wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru - ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy, zakłady pracy, szkoły, instytucje itp.

ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ŚNIEGU I UDANEGO SZUSOWANIA !!!

Biuro Turystyczne „ALFA-TOUR”
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czynne pn-pt w godz. 9.00 - 18.00
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