Síelj velünk a legjobb helyeken!

Utastájékoztató – Val d’Allos
Általános információk
Kulcsok / Bérletek:

A kulcsokat és a bérleteket a helyszínen levő szervező fogja átadni.

Pályaszállás:

Ingyenes wifi a recepciókon érhető el. Medence a Terrasses de Labrau & Chalets du
Verdon szálláson van. Az apartmanokban tűzhely, mosogató, hűtő, edények, étkészlet
található. Hozni kell: Mosogatószivacs, mosogatószer, törülköző, ágyneműhuzat (ezt
bérelni is lehet, ára: 10€/fő. Az I-es szállás esetén 30 év alatti vendégeinket szállásadó
kötelezi ágyneműhuzat bérlésére, melynek ára 5€/fő a hétre)

Bérlet:

180 km pályára érvényes – vasárnaptól-péntekig (6 nap).

Kaució:

I-es és II-es szálláson: 300 € / apartman, III-as szálláson: 600 € / apartman, IV-es szálláson:
400 € / apartman, melyet mindegyik szállás esetén csak bankkártyával lehet rendezni.
Visa vagy Mastercard típusú bankkártyát fogadnak csak el. (Visa Electron és Meastro nem jó)

Takarítás díj:

Fizetése nem kötelező az apartmanok rendezett elhagyása esetén (mosogatás, takarítás (hűtő, fürdő, tükör is), rendrakás, szemétlevitel)

Üdülőhelyi, szervezési díj:

15€/fő (a hátralékkal együtt fizetendő felénk)

Jelentkezés:

100€/fő foglaló befizetésével

Hátralékot:

Legkésőbb 45 nappal az utazás előtt be kell fizetni!

Baleset, poggyászbiztosítás: 15€/fő/túra – biztosítás kötése ajánlott. További információk: Itt
Kedvezményes sí és snowboard bérlés: Itt
Indulás előtti tájékoztató:

Indulás előtt 3 nappal küldünk a megadott e-mail címekre egy levelet, melyben
minden benne lesz az utazással, szállás/síbérlet átvételével, szervezői
elérhetőséggel…stb kapcsolatban.

Programtájékoztató:

Letölthető innen

Egyéb információ:

www.valdallos.com

Egyéni utazással kapcsolatos információk
Utazás:

Autópálya díja egy irányba kb: 77€
Olaszországban kb. 20-40 Euro centtel drágább az üzemanyag, mint Szlovéniában és
Franciaországban, így a költségminimalizálás érdekében érdemes a határok előtti utolsó
benzinkutakat használni. Ajánlott útvonal megtekinthető: I-es szálláshoz / II-es szálláshoz
/ III-as szálláshoz / IV-es szálláshoz

Hazautazás:

Az indulást követő hét szombat reggelén. Az apartmanok elhagyásának pontos
időpontjáról a recepción tájékozódhattok.
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Buszos utazással kapcsolatos információk
Indulás:

A busz minden esetben pénteken este indul.
Indulás ideje: péntek – 20:00 óra, Indulás helyszíne: Budapest, Népliget – Planetárium
A buszok ablakában táblák jelzik az úti célt és a szervezők is segítségetekre lesznek.
A buszokon kötelező érvényű ülésrend van, mely a busz ajtajára lesz kifüggesztve.
A busz rendszámát és az ülésrendet előre nem áll módunkban közölni.
Személyigazolvány vagy útlevél hozatala kötelező.

Menetidő:

Kb. 21óra, a buszokon ülésrend van (társaságok együtt)
A buszban konkrét helyet 15€/ülés-ért lehet foglalni (pl. első sor, ajtó mellett…stb)
Budapest – M7 - Maribor – Velence – Genova – Nizza – Val d’Allos – Budapest

Csomagok:

Minden utas hozhat magával:
1 db utazótáska (max 20kg), 1 pár síléc vagy snowboard, 1 pár sícipő vagy
snowboardcipő, illetve a buszokra 1 db kézipoggyász vihető fel.
A síléc táskába, a snowboard táskába, a sícipő táskákba a sportfelszerelésen kívül egyéb
dolgokat tilos bepakolni, mert az indulásnál a csomag buszba történő elhelyezését a
szervező visszautasíthatja. Rekesz/karton ital/étel illetve hűtőtáska szállítása nem
lehetséges. Az utastérbe felvitt kézipoggyász mérete nem akadályozhatja az utazást
(folyosóra nem tehető ki).

Hazautazás:

Az indulást követő hét szombat reggelén. A buszba bepakolás pontos időpontjáról
szervezőnk tájékoztat benneteket előző este.
Hazaérkezés Budapestre (Népliget): vasárnap hajnali órákban.
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