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               *** WYJAZD NARCIARSKI ***  

      BEZPIECZNA REZERWACJA,  

                          sprawdzony ośrodek 
     FRANCJA  -  Puy Saint Vincent (75 km tras) 

11-20.02.2022 
 

Ośrodek Puy Saint Vincent jest przygotowany specjalnie dla narciarzy i snowboardzistów. Apartamentowce są 

zbudowane zgodnie z zasadą ski-in, ski-out, a więc możliwie jak najbliżej stoku. Puy Saint Vincent to bardzo 

wygodny ośrodek narciarski – wszystko jest pod ręką. Trasy ośrodka są bardzo zróżnicowane. Znajdziemy tu 

sporo zielonych i niebieskich tras. Bardziej zaawansowani narciarze i snowboardziści również znajdą coś dla 

siebie – czerwone i czarne trasy, a także świetny snowpark. Nad miejscowością góruje La Pendine (2750 m 

n.p.m.), na której szczyt można dostać się wyciągiem. Ze szczytu możemy obserwować pobliskie Pelvoux (, 

którego trasy (35 km) również objęte są karnetem z Puy Saint Vincent). Niewątpliwą zaletą Puy Saint Vincent 

jest położenie. W ośrodku jest sporo stoków o północnej wystawie, co powoduje, że w Puy Saint Vincent często 

panują znakomite warunki śniegowe (nawet, gdy w pobliskich miejscowościach śniegu brakuje). 

Mapa tras w Puy Saint Vincent – 75 km tras 

www.winter.puy-saint-vincent.fr  

http://www.winter.puy-saint-vincent.fr/
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DLA CHĘTNYCH wycieczka do   Serre Chevalier  ( 30 euro ) 

Region narciarski rozciągający się przez długą dolinę, obejmujący 4 obszary: Briancon, Chantemerle, Villeneuve-la-Salle i 

le Monêtier-les-Bains. Miłośnicy narciarstwa alpejskiego mogą tutaj korzystać z 250 km tras narciarskich. Ośrodek 

położony jest na wysokości od 1200 do 2800 m n.p.m.. Do dyspozycji mamy tutaj też trasy do narciarstwa biegowego 

(łącznie 45km tras). Na snowboardzistów w Serre Chevalier czeka  Snowpark Serre Che Nitro. Równie imponująca jak ilośc 

tras jest oferta apres ski: łyżwy, skutery śnieżne, kręgle, kino, kasyno, paralotniarstwo oraz baseny ogrzewane naturalnymi 

gorącymi źródłami. Sezon trwa tutaj od grudnia do połowy kwietnia. 

 

 

Oficjalna strona: www.serre-chevalier.com  

 

  

 

 

 

 

http://www.serre-chevalier.com/
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Rezydencja 3 *** przy stoku i z basenem 
 

Apartamenty 4,6,8-osobowe. W każdym apartamencie znajduje się aneks kuchenny, łazienka i toaleta. Aneksy kuchenne 
są w pełni wyposażone w talerze, garnki, kubki oraz sztućce. Miejsce zakwaterowania jest w bliskiej odległości od tras 
narciarskich (100 metrów). W rezydencji znajduje się basen i sauna (dodatkowo płatna). Można tez korzystać z Wi-Fi w 
recepcji. 
 
• Apartament 4-osobowy (30m²) składa się z pokoju dziennego z sofą dwuosobową oraz z pokoju oddzielonego 
drzwiami przesuwnymi z łóżkiem podwójnym. 
 

• Apartament 6-osobowy (39m²) składa się z pokoju dziennego z sofą dwuosobową oraz z pokoju oddzielonego 
drzwiami przesuwnymi z łóżkiem podwójnym oraz z przedpokoju/wneką z łóżkiem piętrowym. 
 

• Apartament 8-osobowy (60m²) składa się z pokoju dziennego z sofą dwuosobową oraz z pokoju oddzielonego 
drzwiami przesuwnymi z łóżkiem podwójnym, jednego pokoju z dwoma łóżkami pojedyńczymi oraz z przedpokoju/wneką 
z łóżkiem piętrowym. 
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CENA:  1890 PLN (11-12.02.2022) 
 
Świadczenia w cenie: 

 Zakwaterowanie w apartamentach 4-6-8 osobowe 

 Transport (Świętochłowice – PSV – Świętochłowice) 

 Podatek klimatyczny 

 Dostęp do WiFi 

 Posiłki jak w latach poprzednich (pieczywo na 2 pierwsze dni wyjazdu ) 

 Konsultacje – instruktor narciarstwa 

 Opieka rezydenta 

 Ubezpieczenie WARTA (Rozszerzone o amatarkie uprawianie narciarstwa) (KL + ratownictwo 80tys. PLN, NNW 
10tys. PLN i OC 20tys. PLN) 

 

Dodatkowo płatne: 
 Pościel – poszewki 10 euro (lub można zabrać swoje poszewki) 

 Wycieczka do Serre Chevalier (30 euro) 

 Końcowe sprzatanie 15 euro osoba lub można posprzątac samemu.  
 
 

+ skipass na 6 dni na cały region (obligatoryjnie zbierane w autokarze) 

 osoba dorosła   170 euro  

 senior (75 +) free 

 junior (5-11,99) 110 euro 

 dziecko (0-4,99 lat) free  
 
 
Terminy zaliczek – 600 zł do 10. 10.2021-   300 zł w fundacji na posiłki pozostałą kwota przelewem do biura  
Osoby które mają wpłacone po 200 zł z zeszłego roku dopłacają tylko w fundacji po 100 zł 
 

                 Dopłata do 100 % ceny do 15. 01. 2022 – przelewem na konto biura: 
 

Wild Holidays – Paweł Jęchorek 

Os. Rzeczypospolitej 67/8 
61 – 393 Poznań 

NIP:  PL 782 195 54 88 
Konto w PLN 

  95 1140 2017 0000 4202 0861 5256 
 
 

                                                                   BEZPIECZNA REZERWACJA 
SPRAWDZONY OŚRODEK 

Bezpieczna rezerwacja COVID-19. Bezpieczna rezerwacja 100% zwrotu na konto! 
 

Rezerwując wakacje/szkolenia z nami zyskujesz pewność, że w przypadku zamknięcia granic lub zamknięcia obiektu, 
zwrócimy Ci 100% wpłaty – przelewem, nie w formie vouchera.  
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Biuro Podróży Wild Holidays rekomenduj wyjazd do PSV jest to ośrodek gwarantujący 
bezpieczną rezerwację. 
 

LICZBA  MIEJSC OGRANICZONA !!! 
 

 
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki na rzecz klientów i 

wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa Wielkopolskiego pod numerem 470.  

 

BIURO PODRÓŻY WILD HOLIDAYS 

tel. kom. 0048 501 186 955 

mail: biuro@wildholidays.pl 

mailto:biuro@wildholidays.pl
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