Strzelą korki od szampana,tańce bedą aż do rana.

Cena:

795 zł/os.

+100 zł/os. BAL SYLWESTROWY*
*(w restauracji hotelowej z D.J.)

Termin: 28.12.2014-02.01.2015 (6 dni)
Karpacz miejscowość turystyczno - wypoczynkowa, w Karkonoszach,
położona u podnóża Śnieżki, nad rzeką Łomnicą . Ze względu na swe
położenie i walory środowiska geograficznego, Karpacz jest ośrodkiem
sportowo - rekreacyjnym zarówno zimą jak i latem. Zimową porą
atrakcje zapewni kilkanaście stoków narciarskich zlokalizowanych na terenie miasta,
wyposażonych w wyciągi i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. Dla turystów
spędzających w Karpaczu czas wolny dostępne są też miejskie lodowiska oraz park wodny
Tropicana w hotelu „Gołębiewski”.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „U Piecucha” to miejsce wyjątkowe, pełne uroku o doskonałym
położeniu, jedno z najlepszych w Karpaczu i Karkonoszach, zaledwie 300 m od kolejki linowej
na Kopę skąd prowadzą w dół nartostrady z licznymi wyciągami narciarskimi, tylko 200 m do
nowoczesnej 6 osobowej kolei krzesełkowej marki DOPPELMAYR, 300 m od parku wodnego
Tropikana w hotelu „Gołębiewski”.
Zakwaterowanie w pokojach 2,3-osobowych z łazienkami i TV.
Do dyspozycji gości jest cafe-bar oraz bezprzewodowy internet w wydzielonych częściach
hotelu.
Naprzeciw hotelu stok narciarski „ Michałek” (możliwość jazdy dla początkujących i średnio
zaawansowanych). Przy stoku szkółka narciarska oraz wypożyczalnia sprzętu zimowego.
WYŻYWIENIE:
Posiłki 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja). Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.
CENA ZAWIERA:

 Transport: autokar o podwyższonym standardzie turystycznym (klimatyzacja, caffe





bar – napoje zimne i gorące /płatne dodatkowo/, video),
Zakwaterowanie: 5 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym „U Piecucha” w Karpaczu
(pokoje 2 i 3 - osobowe z łazienkami),
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania-bufet, obiadokolacje-serwowane),
Opiekę pilota na całej trasie przejazdu i podczas pobytu,
Wycieczka do Szklarskiej Poręby i Harachowa

 Ubezpieczenie NNW
 Ubezpieczenie NNW oraz KL – podczas wyjazdu do Harachowa
 Podatek VAT,
 Opłaty parkingowe
CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne we własnym zakresie –
Karkonowski Park Narodowy (wodospad Szklarki – 4 zł/os.).
Karnety na wyciągi – dodatkowo płatne.
Sprzęt narciarski we własnym zakresie.

Bal sylwestrowy w restauracji hotelowej z obsługą kelnerską i D.J. płatny dodatkowo – 100 zł/os.
Uwaga: ubezpieczenie SKI dla narciarzy – dodatkowo płatne – 20 zł/os.

Zapisy w Biurze Podróży „RAJDTOUR” w Koninie,
ul. Kolejowa 11, tel. 63 249 12 22.
Zadatek w wysokości 300 zł – płatny do 30.10.2014 r.
Miejsce w autokarze uzależnione jest od kolejności pełnej wpłaty za imprezę.
Impreza kalkulowana na minimum 40 osób płacących.
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