EXPRESS NARTY
HERLIKOVICE
Terminy na stronie www.alfatour.olesnica.pl
Cena: 65 zł (4 WYJAZD GRATIS !!!)
CENA ZAWIERA:
> przejazd autokarem lub busem,
> ubezpieczenie PZU (NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
narciarstwa – opcja podstawowa, sugerowane posiadanie Karty EKUZ, ubezpieczenie nie obejmuje sprzętu
narciarskiego oraz bagażu)

> zniżka od 10 %* na karnet narciarski (9:00 – 16:00),
> opieka pilota,
> kawa, herbata w drodze (nie dotyczy busa),
*Zniżka obowiązuje przy zakupie minimum 20 całodniowych karnetów.

CENA NIE ZAWIERA KARNETU
690 / 550* / 440** (9:00-16:00),
490 / 470* / 370** (4 godzinny),
490 / 370* / 310** (3 godzinny),
+ 50 kc (kaucja zwrotna za karnet)
DOROŚLI; *JUNIOR - od 10 do 17,99 lat oraz SENIOR - od 63 lat; **DZIECKO od 5 lat do 9,99 lat lub do 140 cm,
DZIECKO do 4,99 Free

PAKIET – Express Narty + 1 godz. z instruktorem narciarstwa. Cena pakietu: 145 zł
(w grupach kilkuosobowych)
wyjazd 5:30-Oleśnica parking Urzędu Skarbowego; 5:55-Wrocław Korona parking nad przystankiem
MPK; 6:05-Wrocław Urząd Wojewódzki; 6:15-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera
i Powstańców Śl.; 7:00-Strzegom Stacja Benzynowa Shell Al. Wojska Polskiego;
wyjazd z Herlikovic 16:20
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). Promocje i zniżki pakietowe, grupowe itp. nie sumują i nie nakładają się.
dotyczą tylko i wyłącznie pełnopłatnych, indywidualnych wyjazdów 1-dniowych. Prosimy o punktualne przybycie na
miejsce zbiórki - autokar nie czeka na osoby spóźnione. Wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru - ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazdy autokarowe z OLEŚNICY, WROCŁAWIA, STRZEGOMIA, OŁAWY, JELCZA LASKOWIC,
w każdy weekend. Zniżka dla grup – 8 osób, jedna osoba FREE
UWAGA: DO HERLIKOVIC WCZEŚNIEJSZE GODZINY ODJAZDU !!!

CO 4 WYJAZD GRATIS !!!

promocja obowiązuje od 30.11.2019 do 29.03.2020

szczegóły ośrodka na stronie: www.herlikovice.cz
ALFA-TOUR
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