
Гірськолижний тур з Ігорем Захаренком до французьких Альп через Мілан (авіа у 
вартості) 
 
04.01.2020 
8 днів – 888 євро 
 
Київ - Мілан - Валь Сені, Куршевель, Мерібель, Валь Торанс, Ле Менюїр - Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Прямий авіапереліт; польотні дані: PS313 KBPMXP 1015 1205 
/ PS314 MXPKBP 1325 1715 

Груповий трансфер аеропорт-курорт-аеропорт; 
Проживання; 
Супроводжуючий по всьому маршруту;; 

Знижка на провоз гірськолижного спорядження в літаку. 

У вартість не входить 
Віза за потреби; оформлення візи 80 євро, для дітей і 
пенсіонерів - 40 євро 

Страхування гірськолижне; для дорослих - 10 євро, для дітей 
до 12 років - 8 євро, старше 60 - 20 євро 
До оплати на місці, в день приїзду: задаток, який 

повертається; 500 €/апартамент і туристичний збір у розмірі 
близько 1 євро на людину в добу 
Доплата за одномісне розміщення - 350 євро; 

Додаткові послуги. 

 
День 1 Київ - Мілан – Валь Сені 
Збір групи разом із представником Феєрії в аеропорту "Бориспіль". Виліт із Києва до Мілана. Прибуття в 
Мілан. Груповий трансфер на курорт Валь Сені. Розміщення в резиденції Les Alpages de Val Cenis 4****. 
 
День 2 Валь Сені 
Вільний день для катання на гірськолижному курорті Валь Сені. Можливі прогулянки в собачих упряжках, 
парадайлінг, походи на снігоступах, спуски на санчатах. 
 
День 3 Валь Сені / Три долини 

Вільний день для катання. Для бажаючих груповий виїзд на курорт "Три Долини".  
ВАЖЛИВО! Якщо є ski pass для катання у Валь Сені, тоді для катання по всьому ареалу "Три долини" 
потрібно доплатити лише 37 євро/день (дорослий), якщо тільки по ареалу катання Валь-Торанс – 33 
євро/день (дорослий). 
 
День 4 Валь Сені / Три долини 
Вільний день для катання. Для бажаючих груповий виїзд на курорт "Три Долини". 
 
День 5 Валь Сені 
Вільний день для катання на гірськолижному курорті Валь Сені. 
 
День 6 Валь Сені / Три долини 
Вільний день для катання. Для бажаючих груповий виїзд на курорт "Три Долини". 
 
День 7 Валь Сені 
Вільний день для катання на гірськолижному курорті Валь Сені. 
 
День 8 Валь Сені - Мілан – Київ 
Раннє виселення (06:00-07:00). Виїзд у Мілан. Виліт із Мілана до Києва. 
 
Додаткова інформація 
 
Польотні дані: 
PS313 KBPMXP 1015 1205 / PS314 MXPKBP 1325 1715 
Тільки для туристів Феєрії! 
провезення гірськолижного спорядження - 28 євро в обидва боки (оформлення даної послуги не пізніше ніж 
за 5 днів до вильоту рейсу);  
при відсутності іншого багажу - безкоштовний провіз спорядження як однієї одиниці основного багажу. 
Проживання, що входить у вартість: 
проживання 7 ночей в резиденції Les Alpages de Val Cenis **** без харчування; 
завершальне прибирання; 
постільна білизна, рушники. 
*Апартаменти в стилі шале обладнані міні-кухнею, балконом і вітальнею з телевізором із плоским екраном. 
Зручності апартаментів: балкон, телефон, телевізор з плоским екраном, куточок-вітальня, опалення, 
гардеробна шафа, ванна/душ, безкоштовні туалетні приналежності, ванна кімната, чайник, міні-кухня, 
холодильник, мікрохвильова піч, посудомийна машина, їдальня, кухонне приладдя. 
Додаткові послуги, що не входять у вартість: 
груповий виїзд на курорт Три долини (10 євро/особа); 
можливість придбання скіпаса для ареалу катання Валь Сені за 160 євро для дорослого (на 6 днів катання); 
можливість взяти в оренду спорядження на 6 днів катання: дорослий (Gamme Argent) - 90 євро, дитина до 
12 років (Gamme Argent) - 58 євро. 

https://www.lesalpagesdevalcenis.com/

