
Польща Закопане

  

  

Зимова КАЗКА в ЗАКОПАНЕ

  

  

Розташування:

  

У країні гір альпійського стилю розташоване Закопане, "зимова столиця" Польщі. Така
кількість унікальних природних ландшафтів, різноманітність гірських рельєфів, а так
само чисте гірське повітря з ароматами хвойних лісів і прекрасний клімат гірськолижних
курортів Польщі неодмінно сподобаються Вам. Тут знайдуть собі заняття як професійні
спортсмени, так і початківці-любителі, а ДІТИ зможуть з найменших років навчитися
твердо стояти на лижах. Кожен відпочиває по-своєму, і в Закопане для цього є всі умови.

  

ПРОГРАМА ТУРУ:

  

ДЕНЬ 1

  

13-00 Виїзд з Києва.
Перетин українсько-польського кордону.
Переїзд в Закопане.
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ДЕНЬ 2

  

Прибуття в Закопане. Поселення в готель "Данута". Сніданок. Підбір гірськолижного
спорядження. Огляд гірськолижних трас різного типу складності. 18:00 Вечеря.Вільний
час. Ночівля.

  

ДЕНЬ 3 - ДЕНЬ 5

  

7-30 Сніданок sur ce site. Виїзд на гірськолижний комплекс ЗАКОПАНЕ. Катання на
лижах. (Ви зможете прогулятися по центральній вулиці Круповке, де можна відвідати
безліч ресторанчиків з національними стравами і потрапити на колоритний ринок біля
Губалувки). 17-00 Виїзд в готель. 18-00 Вечеря. Вільний час. Ночівля.

  

ДЕНЬ 6

  

7-30 Сніданок. Виїзд на гірськолижний комплекс ЗАКОПАНЕ. Катання на лижах.
Возращение гірськолижного спорядження 17-00 Вечеря. 18-00 Виїзд на Україну.

  

ДЕНЬ 7

  

Прибуття в Україну в першій половині дня.

  

Дати турів:

  

28.12.13 - 03.01.14
03.01.14 - 09.01.14
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10.01.14 - 16.01.14
17.01.14 - 23.01.14
31.01.14 - 06.02.14

  

Вартість туру:

  

Вартість 195 евро/дорослий, 185 евро/дитина до 12 років
Новорічний заїзд - 250 евро/дорослий, 240 евро/дитина до 12 років

  

  

У вартість входить:

    
    -  Проїзд автобусом «МЕРСЕДЕС» за маршрутом Київ - Закопане - Київ;  
    -  Щоденний трансфер: готель «Данута» - гірськолижний спуск - готель «Данута»;  
    -  Проживання в 2-3 (4х - для сімей) місних номерах з вигодами (4 ночей / 5 днів);  
    -  2-х разове харчування (сніданок та вечері);  
    -  Медичне (гірськолижне) страхування.  

  

У вартість не входить:

    
    -  Вартість візи 57 євро (35 євро + 22 євро візовий центр);  
    -  Прокат спортивного інвентарю;  
    -  Факультативні екскурсії.  

  

Проживання:
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Пропонуємо проживання в готелі "Данута" у 2-х, 3-х і 4-х місних комфортабельних
кімнатах із зручностями. Всі номери красиві і затишно облаштовані. Вільний час Ви
зможете провести в більярдному і дискотечному залі, а також зробити пікнік біля
мангала з альтанками.

  

  

Для бронювання туру звертайтеся за тел. 067-542-25-00 
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