TURIZEM
SMUČANJE V FRANCIJI
VARS; 17. – 24. FEBRUAR 2018
Odhod v soboto 17. februarja ob 4.00 uri zjutraj z zbirnega mesta v Ljubljani in avtobusna vožnja s krajšimi vmesnimi
postanki v Francijo – Vars. Po prečkanju meje v Franciji daljši postanek v nakupovalnem središču v kraju Briancone, kjer
je možen nakup živil, športne opreme ipd. Zadnji dan, v soboto 24. februarja je potrebno apartmaje zapustiti do 10. ure,
nakar sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah, predvidoma do 24. ure.
SMUČIŠČE VARS:
 Nadmorska višina smučišča:
 Dolžina vseh smučarskih prog:

1.650 – 2.750 m
185 km

Zimski središči Vars in Risoul v južnih Alpah sta povezani v 185 km prog La Foret Blanche. Ko smučate v Varsu, torej
smučate na območju Forêt Blanche, ki za enako ceno vključuje še smučišče Risoul. Proge so v povprečju srednje težke,
tako da tudi bolj zahtevnim smučarjem ni dolgčas. Odločitev za smučanje na področju Varsa je izbira kakovostniega
smučarskega oddiha z obilico sonca in snega v izjemem okolju.
NAMESTITEV:
Residence Pra Sainte Marie pomeni izbiro kvalitetne namestitve. Rezidenca se nahaja v predelu Vars Sainte Marie ob
sedežnici in olimpijski progi. Do 6 km oddaljenega predela Vars Les Claux, kjer je večina ostalih namestitev vas popelje
brezplačen skibus. Sicer pa so le 10 minut hoje od vaše namestitve na voljo trgovine, kar je idealno za hitre nakupe v
času vaših smučarskih počitnic.



Oddaljenost apartmajev od smučišča 50 m
Apartma za 4 osebe; dvosobni apartma, velikosti 28-29 m2: dnevni prostor z raztegljivim kavčem, spalnico z
zakonsko posteljo, kuhinjo, kopalnico s toaleto, balkon. Apartmaji so prijetno opremljeni in zadovoljijo potrebe
smučarjev na svojem oddihu. V polno opremljeni kuhinji je na voljo mikrovalovna pečica, pomivalni stroj (razen v
studio 2), v dnevnem prostoru je proti doplačilu na voljo priklop sat-tv, apartmaji imajo tudi balkon. Internetni
dostop (Wi-Fi) v apartmaju je na voljo za dve IP številki proti doplačilu.

CENA:


Oseba nad 6 let



Otrok starosti do 5,99 let/nezasedeno ležišče

530 eur
300 eur

V ceno je vključeno:
 namestitev v izbranem 4-posteljnem apartmaju Pra Saint Marie*** na smučišču Vars (najema apartmaja,
posteljnina, stroški elektrike, vode, plina, gretja ter vstop v bazen in manjši spa)
 6-dnevna smučarska vozovnica za smučišče Vars
 prevoz s sodobnim in udobnim turističnim avtobusom na relaciji Ljubljana – Vars – Ljubljana (dva voznika)
 cestnine in parkirnine
 osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, turistična taksa in organizacija potovanja
Obvezen polog varščine za apartma:
 varščina za apartma 300 eur (deponiranje na recepciji)
Doplačila (po želji):
 brisače 7,5 eur/osebo
 končno čiščenje 70 eur
 wi-fi 20 eur/teden
Podrobnejše informacije in prijave na:

WWW.PLANART-TURIZEM.COM
 planart.turizem@gmail.com
 + 386 31 307 713
Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

