
  



  

 

3 Doliny : 600 km tras

Val Thorens: 140 km tras
2300 – 3230 m n.p.m.



  

.

Val Thorens to najwyżej położona stacja słynnego kompleksu 3 Dolin, czyli 
największego  terenu narciarskiego na świecie (600 km tras, ponad 200 
wyciągów i 25 szczytów). Rezydencje i hotele są usytuowane tuż przy 
wyciągach i narty zakłada się zaraz po wyjściu z narciarni. Nie ma 
Skubisów, kolejek i korków. Val Thorens oferuje wyjątkową jakość śniegu, 
gwarantowanego od początku listopada do połowy maja. Teren 
dostosowany jest dla narciarzy wszystkich poziomów i obsługiwany przez 
bardzo nowoczesne wyciągi. Tu nie ma orczyków. Takie trasy jak 
"czerwona" i "czarna" z Cime de Caron (3300 m.n.p.m.) to jedne z 
najlepszych tras w Europie. Wieczorami na najwytrwalszych czekają 
„Malaysia” i „El Gringo”

Informacje praktyczne
Val Thorens: 140 km  
Czarne: 16 km
Czerwone: 63 km
Niebieskie: 61 km

Trzy Doliny: 610 km
Zielone: 103 km Niebieskie: 247 km Czerwone: 209 km Czarne: 51 km
Wysokość maksymalna: 2850 m n.p.m.
Wysokość minimalna: 1450 m n.p.m.
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Przytulny obiekt Résidence Les Temples du Soleil jest korzystnie położony w 
St. Martin de Belleville, w pobliżu nartostrady i ok. 500 m od centrum 
miejscowości z licznymi sklepami i restauracjami.

Do wyposażenia obiektu składającego się z 2 budynków należy recepcja, 
Wi-Fi (w cenie, ograniczony transfer danych), strefa zabaw dla dzieci, 
schowki na narty, mały supermarket, bar, restauracja, strefa wellness z 
hammam, sauną i 2 whirlpoolami (za opłatą, godziny otwarcia wg 
informacji na miejscu) oraz płatne miejsca parkingowe w garażu (publiczne, 
ok. 30 m).

REZYDENCJA LES TEMPLES DU SOLEIL 



  

Komfortowo urządzone apartamenty posiadają pokój dzienno-sypialny,  oddzielne sypialnie, łazienkę lub 
prysznic/WC, suszarkę do włosów (bezpłatne wypożyczenie w recepcji, ograniczona dostępność), TV, Wi-Fi 
(w cenie, ograniczony transfer danych), jak i w pełni wyposażoną niszę kuchenną z kuchenką elektryczną, 
lodówką, zmywarką do naczyń, kuchenką mikrofalową z funkcją pieczenia i ekspresem do kawy. Dodatkowo 
posiadają balkon lub taras z widokiem na góry. Oferta bez wyżywienia. Na życzenie można na miejscu 
dorezerwować dostawę pieczywa (za opłatą).

Apartament bilo 4/5 osób - apartament dla 4-5 osób (ok. 28 m2): pokój dzienno-sypialny z 2 pojedynczymi 
kanapami do spania, 1 łóżkiem rozsuwanym (polecanym dla dzieci) i TV, sypialnia z łóżkiem podwójnym
balkon lub taras.

Apartament trilo 6/7 osób  – apartament dla 6-7 osób (ok. 40 m2): pokój dzienno-sypialny z 2 
pojedynczymi kanapami sypialnymi, 1 łóżkiem rozsuwanym (zalecane dla dzieci) i TV; sypialnia z łóżkiem 
podwójnym; sypialnia z łóżkiem piętrowym; balkon lub taras.

REZYDENCJA LES TEMPLES DU SOLEIL

CENA:  260 Euro + 450 zł/ os. bilo 4
    230 Euro + 450 zł / os. bilo 5
    250 Euro + 450 zł / os. trilo 6
    230 Euro + 450 zł / os. trilo 7

 Przy rez. do 30.09. rabat 100 zł



  

Cena zawiera:

● zakwaterowanie 7 nocy w wybranym obiekcie
● ręczniki, pościel, sprzątanie końcowe (oprócz kuchenki)
● przejazd komfortowym autokarem z Bydgoszczy

 – Szubina - Poznania wyposażonym w WC, barek, TV
● opiekę licencjonowanego pilota – animatora
● podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro
● wieczorki animacyjne

Cena nie zawiera:

● skipassu
● wyżywienia w przypadku apartamentów
● ubezpieczenia od chorób przewlekłych
● ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
● taksy klimatycznej do opłaty na miejscu

SKIPASSY VAL THORENS na 6 dni
200 Euro / os.

SKIPASSY  3 Doliny na 6 dni
240 Euro / os.



  

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie 
charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Kalkulacja przygotowana jest dla grupy min. 35 os.—w 

przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników cena może ulec zmianie.  

Serdecznie zapraszamy!

TOMIGROUP Barbara Cichowicz
www.salonrejsow.pl
www.salonwakacji.pl

+48 609 375 444
OSOBA DO KONTAKTU: 

Maja Jankowska +48 885 402 773
Natalia Miesikowska +48 723 402 772

Aneta Gonerska +48 665 402 772
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