Wciśnięte między Hiszpanię a Francję miniaturowe Księstwo Andory to raj dla tych, dla których zima bez spędzenia
kilku dni na nartach czy snowboardzie po prostu się nie liczy. Ponad 300 słonecznych dni w roku, setki kilometrów
ośnieżonych stoków zatopionych w sercu Pirenejów, gorące rytmy flamenco i śródziemnomorska fiesta
w katalońskim stylu, wydają się być najbardziej trafionym pomysłem na spędzenie wspaniałych dni na nartach.
Żadne opisy czy zdjęcia nie oddadzą tamtejszej rzeczywistości. Vallnord Andora to nowoczesne centrum narciarsko
– turystyczne znajdujące się zaledwie 5 km od stolicy Andorra la Vella. Po zaledwie trzech godzinach jazdy
autokarem od lotniska w Barcelonie, możemy znaleźć się w krainie wiecznego słońca, która w bonusie dodaje
widok na strzeliste góry, śnieg i szałowe zakupy w strefie bezcłowej. W Vallnord znajduje się park krajobrazowy
z najwyższym szczytem Andory - Pic de Coma Pedrosa (2942 m n.p.m.) oraz jedna z najznakomitszych tras, na której
co roku organizowane są zawody, będące częścią freeridowego World Tour'u. Tętniące życiem miasteczko Arinsal
zasługuje na miano nocnej stolicy ośrodka. Duża liczba restauracji i pubów z muzyką na żywo, noce karaoke
i imprezy rodem z lat siedemdziesiątych. To wszystko przyciąga nie tylko turystów, ale również mieszkańców innych
regionów Andory. Co roku w marcu organizowany jest Big Snow Festival – muzyka rozbrzmiewa w klubach,
na ulicznych scenach i na stokach.

Zakwaterowanie:
Hotel SPA Princesa Parc**** urokliwy hotel górski położony w miasteczku Arinsal, zaledwie 100 metrów od stacji
kolejki linowej na stoki narciarskie Vallnord. Pokoje urządzone w stylu górskim, oferują internet, telefon, telewizję
satelitarną, minibar, radio, sejf oraz suszarkę do włosów. Usługi: Coctail Bar, Piano Bar, Bar Bolera (Bowling),
przechowalnia nart, sejf, WIFI gratis, program animacyjny.
Restauracja bufetowa oferuje kuchnię międzynarodową, śródziemnomorską oraz tradycyjną górską z Andory.
SPA za dopłatą: masaże, terapie, sauny, hammam, jacuzzi, strefa relaksu i wiele innych.
Cena: 4 490 zł/za osobę!!!
Cena zawiera:
 Skipass Vallnord
 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 – Arinsal – Barcelona.
 zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych w Hotel SPA Princesa Parc**** Arinsal
https://www.youtube.com/watch?v=wClulwwhSnM
 Wyżywienie HB: 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje
 Napoje do kolacji: woda oraz kieliszek wina lub piwo, kawa lub herbata,
 Spacer na rakietach śnieżnych,
 Tradycyjna kolacja „calcotada” 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) – 70 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 5.12.2017r., 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: 35 1140 2017 0000 4002 0433 2623 tytułem:
„Imię i nazwisko uczestnika, GRUPA HURTAP”, a także przesłanie podpisanego zgłoszenia rezerwacyjnego
do Działu Marketingu HURTAP SA mailem lub za pośrednictwem kierowcy.

