Księstwo Andory wciśnięte pomiędzy Hiszpanię a Francję, to raj dla tych, dla których zima bez spędzenia kilku dni
na nartach czy snowboardzie po prostu się nie liczy. Setki kilometrów ośnieżonych tras narciarskich zatopionych
w sercu Pirenejów, gorące rytmy flamenco, śródziemnomorska fiesta w katalońskim stylu, to jedne z wielu atrakcji
jakie proponuje nam to miniaturowe księstwo podczas spędzania wspaniałych dni na nartach. Grandvallira Andora
to największy ośrodek narciarski w Pirenejach, który obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo,
El Tarter, Soldeu, Grau Roig i Pas de la Casa. Ponad 300 słonecznych dni w roku. 210 km tras narciarskich: 18 tras
zielonych, 38 niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych. 4 trasy dziewicze, snow parki dla początkujących
i zaawansowanych, specjalnie przygotowane trasy dla snowboardzistów oraz snow club dla dzieci. Nowoczesny
system 74 wyciągów zapewnia komfortowe przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek
i bez konieczności zdejmowania nart. W stolicy (Andorra la Vella) znajduje się Caldea Thermal SPA & Inuu - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych - jedno z największych górskich Spa w Europie. Sześć kameralnych
miejscowości (Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau Roig i Pas de la Casa) połączonych jest systemem
nowoczesnych wyciągów, co umożliwia poruszanie się na nartach po całym kompleksie bez konieczności
korzystania z jakiegokolwiek innego środka transportu.

Zakwaterowanie w Hotelu SKI PLAZA***** tradycyjnym, rustykalnym hotelu 5*, który szczyci się dogodną
lokalizacją w centrum górskiego miasteczka Canillo, zaledwie 300 m od wyciągów narciarskich, dzięki czemu jest
idealnym miejscem dla narciarzy. Z tego uroczego obiektu roztacza się piękny widok na ośnieżone szczyty górskie.
Hotel znajduje się naprzeciwko Ice – Palace czyli Palau de Gel, gdzie goście hotelowi mają wstęp za darmo. Można
jeździć na łyżwach, grać w tenisa i squasha czy też korzystać z wielkiego basenu. Pokoje: wyposażone w telewizję
satelitarną, telefon, centralne ogrzewanie, sejf, minibar/lodówkę oraz w łazienkę z suszarką do włosów. Śniadanie
i kolacje są podawane w formie bufetu. W hotelu dostępne jest Centrum SPA, gdzie za dodatkową opłatą
dla gości oferowana jest bogata oferta masaży i zabiegów, basen, sauna i siłownia. Hotel oferuje również program
animacyjny dla dzieci i dorosłych, salę gier, salę telewizyjną i przechowalnię nart. We wszystkich pomieszczeniach
dostępne jest bezpłatne WiFi.
Cena: 4 490 zł/za osobę!!!
Cena zawiera:
 Skipass Grandvallira
 Przelot na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa w klasie ekonomicznej z bagażem podręcznym do 10
kg (wymiary: 55 x 40 x 20 cm ) i rejestrowanym do 23 kg, liniami Vueling.
 Transfer luksusowym autokarem na trasie Barcelona – Canillo – Barcelona.
 zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych w Hotelu Ski Plaza***** Canillo
https://en.hotelskiplazaandorra.com/
 Wyżywienie HB: 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje
 Napoje do kolacji: woda oraz kieliszek wina lub piwo, kawa lub herbata,
 Kolacja w restauracji regionalnej z winem
 Apress-ski 
 Szkolenie narciarskie - instruktor narciarstwa do wyłącznej dyspozycji grupy wraz z videorejestracją
przejazdów i ich analizą
 Ubezpieczenie (NNW, bagaż, OC sporty zimowe).
 Opieka organizatora
Dodatkowo płatne:
 koszt nadania bagażu narciarskiego (narty/deska + buty) – 50 euro/os.
 wypożyczenie sprzętu narciarskiego
 napoje nie zawarte w cenie imprezy
 dopłata do pokoju 1 os.
Wszelkich informacji udziela Dział Marketingu HURTAP SA, uczestnictwo w wyjeździe można zgłaszać
pod nr tel. 24 721 25 13 wew. 130, najpóźniej do dnia 15.11.2018r., lub do wyczerpania miejsc.
UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 2 200 zł brutto
za osobę na konto BEST INCENTIVE Mbank Numer konta: 23 1140 2004 0000 3302 7677 0387 tytułem:
„Imię i nazwisko uczestnika, GRUPA HURTAP”, a także przesłanie podpisanego zgłoszenia rezerwacyjnego
do Działu Marketingu HURTAP SA mailem lub za pośrednictwem kierowcy.

ZGŁOSZENIE NA WYJAZD NARCIARSKI

GRANDVALLIRA, HOTEL SKI PLAZA CANILLO*****
6-13 MARCA 2019
DANE UCZESTNIKA:
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
IMIĘ I NAZWISKO WEDŁUG DOKUMENTU:

PESEL:

ADRES ZAMELDOWANIA WEDŁUG DOKUMENTU:
ULICA:

NR DOMU:

KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU:

WAŻNY DO:

TEL. KONTAKTOWY:

ADRES E-MAIL:

NR MIESZKANIA:

WPŁATY:
I RATA: 2 200 zł/ ZA OSOBĘ, PŁATNA WRAZ Z POTWIERDZENIEM ZGŁOSZENIA
II RATA: 2 290 zł/ ZA OSOBĘ, PŁATNA DO DNIA 10.01.2019r.
UWAGA!!!:
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA KONTO BEST INCENTIVE ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 54/56
MBANK NUMER KONTA: 23 1140 2004 0000 3302 7677 0387 TYTUŁEM: „GRUPA HURTAP + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”
DOTRZYMANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI JEST GWARANCJĄ NIEZMIENNOŚCI CENY.

REZYGNACJE I ZMIANY UCZESTNIKA:
Uczestnik ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe. Może to nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia. Uczestnik zostanie
obciążony następującymi kosztami:
30% ceny w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy datą zgłoszenia a 80 dniem przed planowaną datą wyjazdu
50% ceny w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 80 a 61 dniem a planowaną datą wyjazdu
60% ceny w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 60 a 41 dniem a planowaną datą wyjazdu
85% ceny w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 40 a 31 dniem a planowaną datą wyjazdu
100 % ceny w razie rezygnacji złożonej przez uczestnika pomiędzy 30 dniem a planowaną datą wyjazdu
Każdy uczestnik zgłoszony do wyjazdu ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące
mu z tytułu niniejszego zgłoszenia uprawnienia. Może to zrobić najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wyjazdu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.

RODO:
□ WYRAŻAM zgodnie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w tym danych kontaktowych przez HURTAP SA do celów organizacji wyjazdu narciarskiego Andora w tym na udostępnianie moich danych
osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres wg dowodu osobistego/paszportu, adres mailowy, nr telefonu, pesel, NIP, dane kontakowe osoby pozostającej w kraj,
Partnerom HURTAP SA dla celów niezbędnych do załatwienia formalności tj. samolot, hotel, ubezpieczenie.

□ WYRAŻAM zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wyjazdu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
Informuję iż Admininistratorem Danych Osobowych jest HURTAP SA z siedzibą w Łęczycy, ul. Górnicza 2
1) Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przez
przepisy prawa.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione.
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kiedy dane przetwarzane będą w sposób niezgodny dla którego zostały zebrane.

Data:

Czytelny podpis uczestnika:

