
KOLEŻANKI I KOLEDZY 

 

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji z nim związanych. 

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że: 

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów  w wybranym typie apartamentu w wybranej rezydencji / miejscowości, zużycie prądu i wody, WiFi w recepcji, opieka 

pilota/rezydenta, podatek Vat, wycieczkę wraz ze skipassem i przejazdem do Włoskiego SESTRIERE  

transport w wybranej i opłaconej opcji (autokar lub samolot)  

 

 Ubezpieczenie: 

TRAVEL:  Koszty Leczenia (KL) - 40 000 PLN oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW): Za 100% uszczerbku na zdrowiu: 10 000 PLN 

SKI: Koszty Leczenia (KL) z amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardu - 80 000 PLN; Koszty Ratownictwa górskiego (KR) - 50 000 PLN; Odpowiedzialność Cywilna na osobie i rzeczy - 100 000 PLN 

CENA NIE ZAWIERA: 

 opłaty za skipass (155 euro – 6 dni na cały Grand Galaxie) - pieniądze na skipassy będą zbierane w trakcie podróży, przez Pilotów poszczególnych grup (autokarowej i samolotowej) 

 opłaty za sprzątanie apartamentu – można posprzątać samemu bez opłaty 

 kaucji zwrotnej za apartament (gotówka, karta kredytowa) – wg informacji w opisie rezydencji 

 opłaty klimatycznej (płatne w recepcji głównej) – wg informacji w opisie rezydencji 

 kosztów wyżywienia – wyżywienie we własnym zakresie  

 ubezpieczenia (AXA) od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - w cenie 4,5 % ceny imprezy - w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej klient otrzyma 100% poniesionych kosztów 

 szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na nartach lub Kursu Instruktora AZS (opcje dodatkowo płatne – opis poniżej) 

PODRÓŻ 
 

AUTOKAR:  przejazd autokarem klasy lux (siedzenia lotnicze, ac, barek, wc, video), opieka pilota/rezydenta, przewóz sprzętu narciarskiego wg regulaminu (http://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm) 

 

UWAGA !!! Wyjazd w piątek 11.03.2016 r. o godz. 12.00 (zbiórka i pakowanie od 11.30).  
Miejsce zbiórki to Parking przy Pałacu Kultury i Nauki od strony Al. Jerozolimskich – przy KINOTECE.  

Powrót do Warszawy w niedzielę 20.03.2016 r. ok. południa.  

   

LIMITY BAGAŻU !!! 

1 sztuka bagażu głównego do 20 kg (torba sportowa/walizka spakowana razem z butami narciarskimi/snowboardowymi)  

lub  

1 sztuka bagażu głównego do 15 kg (torba sportowa/walizka) + 1 para butów narciarskich/snowboardowych w pokrowcu do 5 kg o max. wymiarach 40 x 38  x 25 cm 

oraz 

1 sztuka sprzętu sportowego (narty z kijkami lub deska snowboardowa w pokrowcu) i 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg (zabierana na pokład autokaru) 

 
Wszystkie limity podane są na 1 osobę. Bagaż łącznie nie może przekraczać więcej niż 25 kg/os.  Buty narciarskie lub snowboardowe mogą stanowić oddzielny bagaż tylko w przypadku przewożenia w specjalnych pokrowcach i zmieszczenia się  

w wyszczególnionych powyżej limitach. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru są ściśle limitowane prawem transportowym, pilot/kierowca lub przedstawiciel biura/przewoźnika ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego 

opisany wyżej limit. W/w osoba może również odmówić przyjęcia bagażu, jeżeli nie jest on opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz. Wszystkie limity podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa, które stanowią dla nas 

priorytet podczas wyjazdów autokarowych. Przed przekazaniem bagażu do luków (bagaż główny + narty/deska) prosimy o zgłoszenie się do pilota grupy w celu odebrania zawieszki/naklejki na bagaż. Każda sztuka bagażu przekazana kierowcom autokaru 

musi posiadać odpowiednią zawieszkę/naklejkę organizatora i powinna być imiennie oznaczona. 

 

http://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm


SAMOLOT: przelot samolotem na trasie: Warszawa Okęcie - TURYN - Warszawa Okęcie, transfer w 2 strony, opieka pilota/rezydenta przewóz sprzętu narciarskiego, opłaty lotniskowe.  

Wylot z Warszawy w sobotę 12.03.2016 r. przylot do Warszawy w sobotę 19.03.2016 r. Przewóz sprzętu narciarskiego wg regulaminu (http://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm) 

 

UWAGA !!! Wylot z Warszawy w sobotę 12.03.2016 r. o godz. 12.15 (zbiórka na lotnisku o godz. 10.15),  
Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu i kończy się dokładnie 40 minut przed godziną odlotu. Jeżeli pasażer stawi się na stanowisku odprawy później niż 40 minut przed planowaną godziną odlotu, nie zostanie przyjęty na pokład,  

a jego rezerwacja zostanie anulowana bez prawa do zwrotu kosztów. Wszystkie bilety lotnicze na kierunku Warszawa Okęcie - Turyn - Warszawa Okęcie wystawiane są w wersji elektronicznej. Prosimy się udać z dokumentem tożsamości bezpośrednio 

do odprawy. Po przylocie do Turynu, pasażerowie spotykają się z rezydentem Espace Trans na lotnisku, który zadba o transfer i zajmie się grupą docelowo. 

Przylot do Warszawy w sobotę 19.03.2016 r. o godz. 17.20.  
 

LIMITY BAGAŻU !!!  Każdy pasażer wybierający się  na narty może zabrać ze sobą bagaż główny (1 sztuka bagażu do 20 kg) + jeden komplet sprzętu narciarskiego (narty lub snowboard w pokrowcu) + jedna 

sztuka bagażu podręcznego do 10 kg o wymiarach nie przekraczających 55 x 40 x 20 cm (zabierany na pokład samolotu). Przekroczenie wagi i wymiarów dotyczących bagażu wiąże się  

z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat według taryfy przewoźnika. 

 

SZKOLENIA (dotyczy osób, które wybrały i opłaciły dana opcję) 

 

NAUKA I DOSKONALENIE JAZDY NA NARTACH: Zajęcia prowadzone podczas wyjazdu (5 dni x 2,5 godz. dziennie) w grupach. W związku z różnym stopniem umiejętności osób korzystających z tej opcji, 

planujemy prowadzić zajęcia na różnym poziomie zaawansowania poprzedzone krótką weryfikacją poziomu umiejętności uczestników szkolenia. Na tej podstawie będziemy przydzielać do grup zaawansowania. 

Osobami prowadzącymi ww. szkolenie są Instruktorzy: Robert Krebok oraz Andrzej Burzyński.  

 

KURS INSTRUKTORA SPORTU – NARCIARSTWO: Zajęcia prowadzi instruktor Witold Rekowski (6 dni x 7 godz. dziennie). 

Osoby uczestniczące w obu formach szkolenia proszone są o stawienie się na zbiórkę w niedzielę 13.03.2016 r. o godz. 8.55 w centralnej recepcji rezydencji (gotowi do wyjścia na stok). 

 

KONTAKT 
 

OPIEKA PILOTA / REZYDENTA ESPACE TRANS  

Touroperatorem jest Biuro Podróży ESPACE TRANS  www.espacetrans.pl Uczestnicy grup autokarowych i samolotowych objęci są opieką polskojęzycznego pilota/rezydenta podczas przejazdu autokarem lub 

transferem z lotniska. Pilot/rezydent grupy jest przedstawicielem biura Espace Trans i posiada odpowiednie kwalifikacje. Podczas tygodniowego pobytu we Francji jest do dyspozycji klientów podczas ustalonych 

dyżurów oraz przez 24 h pod telefonem komórkowym. Telefon do Biura Espace Trans w Warszawie: 22 828 09 25 

 

KONTAKT DO OPIEKUNÓW GRUP  

Organizatorem wyjazdu i szkoleń jest Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa. Osoby odpowiedzialne za naszą grupę ze strony AZS: 

 grupa autokarowa – Kolega Andrzej Burzyński (tel. +48 791 550 247) 

 grupa samolotowa – Kolega Robert Krebok (tel. +48 796 555 210) 

 

 

 

 

 
AKADEMICKI ZWIAZEK SPORTOWY ŚRODOWISKO WARSZAWA 

ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, tel. / fax. 22 828 59 55 lub 22 827 28 63 

www.azs.waw.pl e-mail: warszawa@azs.pl 

http://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm
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