Narty z Club Med – pi´kno, wygoda, pr zyjemnoÊci.
Wakacje bez stresu.
Wioski narciarskie

Nasze Restauracje

Pierwszy Ênieg – krótkie pobyty

Wszystkie nasze kluby sà pi´knie po∏o˝one,
przestronne, pe∏ne wygód i s∏ynà z ciep∏ej
atmosfery i biesiadnego stylu ˝ycia. Wybierz
klub, w którym b´dziesz czu∏ si´ najlepiej –
rodzinny pe∏en zabawy lub przytulny, spokojny
(dzieci od 12 lat) lub luksusowe wille.
Club Med ma najlepsze lokalizacje – hotele znajdujà si´ albo bezpoÊrednio na stokach górskich, umo˝liwiajàc zjazd do samej przechowalni sprz´tu, albo mieszczà
si´ w uroczych miejscowoÊciach, dajàc
goÊciom mo˝liwoÊç korzystania z miejscowych
atrakcji (np. St. Moritz).
Wakacje w Club Med to same przyjemnoÊci.

Cztery
z
naszych
klubów
górskich
otrzyma∏o nagrody „Table coup de coeur” za
pierwszorz´dnà, wyÊmienità kuchni´.
Lunch jada si´ na stokach narciarskich, w specjalnie dla Club Med wynaj´tych restauracjach
albo w hotelu na stoku, zawsze w formie
bufetów. Wino, drinki i napoje bezalkoholowe
sà serwowane bez ograniczeƒ. Âniadania i
kolacje (bufety) sà podawane w hotelu. Ka˝da
kolacja ma inny temat bufetu. Bar czynny jest
przez ca∏y dzieƒ, gdzie oprócz drinków sà
tak˝e przekàski.
W klubach narciarskich 4T w regionie Paradiski,
Trzech Dolinach oraz Espace Killy mo˝na zjeÊç
lunch w innym klubie znajdującym się w danym
regionie. Je˝eli nie jeêdzisz z grupà, tylko
inywidualnie chcesz zwiedziç inne doliny,
trzeba zapisaç si´ w recepcji na lunch w innej
restauracji. W Pragelato, Cervini,St. Moritz sà
wynaj´te restauracje na stokach.

W kilku klubach (np. Tignes Val Claret,
Val d’Is¯re, Val Thorens, Cervinia) mo˝na
wykupiç równie˝ mniej ni˝ 7 dni. Pobyty
na 3 dni (d∏ugi weekend), lub 4 dni
(Êrodek tygodnia) wraz ze szkó∏kà
i
karnetem. Ceny w biurze Club Med, Warszawa.
Nie ma instruktorów w soboty i niedziele.

All inclusive
7-dniowy pobyt obejmuje zakwaterowanie
(ró˝ne kategorie), pe∏ne wy˝ywienie, wszystkie opisane w katalogu atrakcje i aprés ski,
karnet na wyciàgi oraz instruktorów narciarstwa. Wszystkie kluby narciarskie majà
„otwarty bar” – przekàski i drinki we wszystkich barach sà bezp∏atne.
G∏ównym dniem przyjazdu we wszystkich klubach jest niedziela. W niektórych klubach
mo˝liwe sà równie˝ poby-ty zaczynajàce si´ od
innego dnia, krótsze lub d∏u˝sze ni˝ 7 dni.
Ceny podane w katalogu sà za 7 dni pobytu
all inclusive w standardowym pokoju 2-osobowym.

Szkó∏ka narciarska/instruktorzy
Instruktorzy nart sà poniedzia∏ku do piàtku.
Lekcje dla poczàtkujàcych sà mo˝liwe tylko
przy tygodniowym pobycie, od poniedzia∏ku
do piàtku. Instruktorzy sà w pe∏ni wykwalifikowani w swoich krajach i dobrze znajà
stoki narciarskie regionu. Mo˝na wybraç instruktora z j´zykiem francuskim, angielskim
lub niemieckim. Kluby zapewniajà nauk´ z instruktorem dla ka˝dego poziomu narciarzy
– od poczàtkujàcych do zaawansowanych.
Narciarstwo, snowboard – 6 poziomów
oraz biegówki w St. Moritz, L'Alpe d'Huez, Pragelato. Kursy trwajà 5 dni w tygodniu
(pn-pt). Grupy liczà do 12 osób. W dzieƒ przyjazdu zapraszamy do zapisania si´ do odpowiedniej grupy. Doskonali narciarze mogà z grupà
competition poznaç nowe szlaki i ciekawe trasy
i w ka˝dej chwili od∏àczyç si´. Ostrzegamy
przed jazdà off-piste (poza wyznaczonymi trasami) bez instruktora.
Jazda z instruktorem trwa 2,5 godz. rano
oraz 2,5 godz. po lunchu, lub ”non stop” we
wszystkich klubach 4T dwa razy w tygodniu
po 5 godz. non stop i póêny lunch.

Karnet na wyciàgi
We wszystkich klubach karnet uprawniajàcy
do nieograniczonego korzystania ze wszystkich wyciàgów regionu jest wliczony w cen´
pobytu (za wyjàtkiem Aime La Plagne oraz
Arcs Extreme). Karnet jest wa˝ny 6 dni
od nast´pnego dnia po przyjeêdzie.
W wi´kszoÊci regionów wprowadzono system zwany „WOLNE R¢CE” – karta magnetyczna, którà trzyma si´ w lewej kieszeni.
Karta jest bez zdj´cia i jest przechodnia.
Przy odbiorze wp∏aca si´ zwrotnà kaucj´
(5 euro), którà dostajemy z powrotem,
oddajàc kart´. Karnet przysługuje dzieciom
od 4 lat. Przy krótszych pobytach karnet
wa˝ny od nastepnego dnia po przyjeêdzie do
dnia odjazdu.
W niektórych klubach dostępne są zniżki dla
niejeżdzących na nartach.

Dzieci
Niezale˝nie od wieku, odkrycie gór oraz
nart po raz pierwszy jest dla dziecka wielkim
prze˝yciem. W Mini Clubie doÊwiadczy fachowej i ciep∏ej opieki oraz przyjemnoÊci z uczenia
si´ sportów na Êniegu. Wszystkie kluby narciarskie przyjmujà dzieci od 4. miesiàca lub od 2
lat. Kilka klubów zapewnia ca∏odziennà
opiek´ dla dzieci w Baby Club i Petit Club (od
4 miesi´cy do 4 lat).

Nauka narciarstwa dla dzieci w rodzinnych
klubach (tam gdzie jest Mini Club) zaczyna
si´ od 4 roku, snowboardu od 8 lat podczas
ferii francuskich* i od 12 lat poza feriami.
W innych klubach – od 12 lat. W wybranych
klubach rodzinnych z Petit Club dzieci w wieku 3 lat mogà wziàç udział w odpłatnych
lekcjach narciarstwa w ogrodzie zimowym
(plac zabaw) z mini wyciàgiem przy hotelu.
Zale˝nie od poziomu zaawansowania dzieci
ucz´szczajà do ró˝nych grup i zdobywajà
kolejne umiej´tnoÊci oznaczone gwiazdkami
wraz z dyplomem ESF. Dzieci majà całodzienny program zaj´ç. Oprócz jazdy na nartach
prowadzone sà dla nich ró˝ne zaj´cia, np.
cyrk, udział w przedstawieniach, zaj´cia plastyczne, zabawa.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y
od 11-18 lat, dla dobrze je˝d˝àcych na nartach.
Prowadzony przez instruktorów m∏odzie˝y program ró˝nych, nowych technik narciarskich, np.
slalom gigant, snow park, half pipe, skoki. Ca∏y
nowoczesny sprz´t dost´pny w wypo˝yczalni.
Program ustala si´ z m∏odzie˝à. We wszystkich
rodzinnych klubach, tylko podczas ferii fr*.
Passworld (11-18 lat) w Arcs Extreme, PeiseyVallandry oraz Valmorel, m∏odzie˝ ma super
cool w∏asne miejsca w klubie, ka˝de indywidualnie zaprojektowane przez znanych projektantów z myÊlà o dobrym samopoczuciu m∏odych
ludzi, którzy w swoim miejscu spotykajà si´
z rówieÊnikami, bawià si´, grajà, rozwijajà swoje zainteresowania.

Apr¯s-Ski
W ka˝dym klubie zarówno nieje˝d˝àcy na nartach,
jak i wracajàcy z nart znajdà szerokà ofert´ zaj´ç rekreacyjnych i sportowych (np. gimnastyka, siłownia,
basen, sauna). W niektórych wioskach organizowane
sà wycieczki po najpi´kniejszych szlakach górskich,
od 12 lat.

Sprz´t narciarski – wynajem i skiserwis
Co roku CLUB MED wraz z wiodacymi firmami oferuje swoim klientom sprz´t narciarski najnowszej
generacji: 4 rodzaje nart: Prestige, Performance,
Sport i Leisure oraz buty, kijki, biegówki, snowboardy, narty i kaski dla dzieci we wszystkich rozmiarach. Narty Prestige od firm Volant, Lacroix i Fischer.
Wypo˝yczenie sprz´tu zimowego oraz Ski Service
w∏asnego sprz´tu sà odp∏atne. Sprz´t jest co roku
nowy. Sprz´t radzimy rezerwowaç wraz z klubem. Ceny
podawane sà na tydzieƒ, ale na miejscu mo˝na te˝
wypo˝yczyç sprz´t na krócej. Ceny wynajmu nart oraz
kijków dla doros∏ych od 94-178 euro (zale˝nie od rodzaju nart), dzieci od 60 euro. Buty 58 euro, dzieci 40
euro. Przy wynajmie nart może być wymagany
depozyt (od-cisk karty kredytowej) dla dzieci 100 euro,
dla doros∏ych 200 euro. Kaski dla dzieci sà
obowiàzkowe, bezp∏atnie.

Przechowalnia sprzętu
W każdym narciaskim klubie znajdują się obszerne
przechowalnie sprzętu w dogodnym miejscu (przy
wyjściu na stok, z oddzielnymi szafkami na narty i
podgrzewanymi półkami na buty.

Palenie

We wszystkich klubach pokoje oraz cz´Êci wspólne sà
dla niepalàcych. Dla palàcych przygotowano ogrzewane miejsca na zewnàtrz.

Wi-Fi
Bezpłatny dost´p do wi-fi we wszystkich narciarskich
klubach. Dost´p premium z szybszym transferem
dost´pny w klubach 5T lub za op∏atà.

Dojazdy indywidualne/przeloty
W dzieƒ przyjazdu czekamy na goÊci od godz. 15.00.
Lunch pierwszego dnia nie jest wliczony.
W dzieƒ odjazdu prosimy opuÊciç pokoje do godz.
10.00, a klub do godz. 15.00.
Francja – codzienne po∏àczenie do Genewy.
Transfery. Z lotniska z Genewy do wszystkich znanych miejscowoÊci narciarskich kursujà wygodne autobusy rozwo˝àce narciarzy. Informacja na
www.alpski-bus.com. Korzystne jest te˝ wynaj´cie
samochodu na lotnisku lub zbiorowej taksówki.
Szwajcaria – przelot do Zurychu oraz pociàg z lotniska do St. Moritz.
W∏ochy – Przelot do Turynu lub Mediolanu.

Dojazd samochodem
Przed klubami znajdujà si´ bezp∏atne, niestrze˝one
parkingi. W wi´kszoÊci hoteli sà te˝ p∏atne parkingi
podziemne (mo˝liwoÊç rezerwacji wraz z klubem).

Warunki wycieczek i płatnoÊci oraz ogólne informacje dotyczàce wakacji w Club Med,
znajdujà si´ na www.clubmed.pl - katalog –> oraz u Agentów.

