7 ДНЕВНО СКИ САФАРИ
италианска и швейцарска страна с опитен водач от България
25 МАРТ – 1 АПРИЛ 2017
ПРОГРАМА:
25 март
Полет София – Милано /
Бергамо.
Пристигане в Бергамо и
трансфер до курорта Червиня
2000 м. Настяняване в хотела и
сведобедно каране на ски в
района Червиня по пистите в
района Plan Torrette 2470 и под
връх Cervino 4410 м., който
обхваща 4 черни 8 червени и 3
сини писти с максимална
денивелация 1890 м. Нощувка.
26 март
Закуска. Продължаваме с карането на ски от южната страна на Матерхорн 4410 м. в ски
зона Червиня по пистите над Plan Maison 2555 м., Teodor Pass 3301 м., което обхваща 8
червени и 6 сини писти. Следобед каране на ски по пистите в района под Testa Grigia
3460 м., и Cime Bianche 2890 м., което обхваща 4 черни и 12 червени и 4 сини писти.
Нощувка.
27 март
След закуска се отправяме към
ски зона Valtournenche, като
първо се изкачваме до Plateau
Rossa 3400 м., и оттам започваме
спускане до Valtournenche 1550
м. като маршрута минава по ски
пистите в подножието на
върховете Cime Bianche 2982 м,
Gran Sometta 3165 м. и Roisetta
3333 м. Следобед каране на ски
по пистите над платото Salette
2245 м., което обхваща 3 черни,
16 червени и 23 сини писти. В 15.00 ч. се отправяме обратно към Червиня и правим
спускане с денивелация 1000 м. Нощувка.
28 март
След закуска се отправяме към Швейцария през Teodor Pass 3301 м. и след това слизаме
до Furi 1867 м., като маршрута минава през пистите на районите Swelesee 2583 м. и
Stafel 2134 м. Следобед продължаваме с каране по пистите от северната страна на
Матернхорн като зоната обхваща 2 черни, 18 червени и 14 сини писти.

В 15.00 ч. се отправяме обратно към
Италия с гондолата, която достига
Maternhorn Glesier Paradise 3886 м.,
откъдето се открива невероятна
гледка към върховете Breithorn 4312,
Liskamm 4325 Monte Rossa 4237.
Оттам започваме спускане с
денивелация над 1800 м. към
Червиня. Нощувка.
29 март
След закуска се отправяме
отправяме към Швейцария през
Teodor Pass 3301 м. и от Furi 1867 м.
през Riffelberg 2534 м. се качваме до Gornegradd 3301. Оттам следва спускане до Gant
2203 м. и отново изкачване с гондолите до Blauherd 2534 м. и Rothort 3108 м. Каране на
ски в района под Rothorn, който обхваща 16 червени и 3 черни писти. Следобед се
връщаме в подножието на Gornigrad и
продължаваме с карането по пистите
в района, в който има 9 червени и 4
сини писти. В 15.00 ч. трябва да сме
на Grande gutte 3010 м., откъдето с
гондолата се отправяме за Maternhorn
Glacier Paradise 3886 м. Следва
спускане с деневилация над 1800 м.
до хотела.
30 - 31 март
След закуска каране на ски по избор в
ски зоните Cervinia, Valtournenche и
Zermatt Нощувка.
01 Април
Ранен трансфер до летището в Бергамо
Полет Милано/Бергамо – София.
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ:
Пакет “А”
Пакет “Б”
Пакет “В”
Хотел "La Pera Doussa"
Хотел "Lyskamm"
"Residence Castelli"
На база “нощувка”:
На база “нощувка+закуска”: На база “нощувка+закуска
1280 Евро
1460 Евро
и вечеря”: 1780 Евро
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА:
* Самолетен билет за директни полети София-Бергамо-София с включен голям куфар
чекиран багаж и ски екипировка.
* Настаняване в стандартна двойна стая за 7 нощувки в избрания хотел на съответната
база изхранване;
* 7 дневна карта за ски зона Breuil-Cervinia Valtournenche Италия - 150 км. ски писти;
* 2 дневно доплащане за карта за ски зона Zermatt, Швейцария - 150 км. ски писти;

* Трансфер летище Бергамо – Червиня / Валтурненш – летище Бергамо;
* Медицинска застраховка клас “А” за скиори, с покритие 10 000 Евро.
* Опитен водач от България, който води сафарито четвърта поредна година.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Цената е базирана на група от 16 човека. За по-малка група се налага доплащане в
порядъка 60 – 95 Евро.
* Пакетната цена е калкулирана при цена на самолетния билет за полетите София –
Бергамо – София от 212 евро (с включени двупосочен голям куфар чекиран багаж и
спортна екипировка). При промяна на тази цена, пакетната цена се актуализира с
размера на промяната в цената на самолетния билет.
* В случай, че броят на пътуващите изисква настаняване в единична стая на някой от
участниците, той доплаща разликата в цените на двойна и единична стая за всичките 7
нощувки, която е в размер на 320 Евро за пакет “A”, 480 Евро за пакет “Б” и 700 Евро
за пакет "В".
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПАТА Е НЕОБХОДИМО:
1. Да платите в брой или да преведете в срок до 12.01.2017 г. левовата равностойност на
избрания от Вас пакет по фиксинга на БНБ за деня на плащането.
Ако желаете в момента на първото плащане можете да сключите застраховка "Отмяна
на пътуването", която покрива рисковете от загуба на суми при невъзможност за
пътуване поради медицински или немедицински причини.
2. Да получим в срока от т. 1 копие от платежното нареждане за превод на сумата по
пътуването (при заплащане по банков път) и фотокопие от първата страница на
задграничния паспорт или личната карта на пътуващите.



За справка, повече информация, пълна програма и заявка за участие
може да се свържете с Маргарита Захариева
на тел.: +2 931 2400, моб., 0888 745059

