
Гірськолижний тур у Валь Сені. Париж, Бон, Турин, Мілан (з авіа) 
 
Від 750 євро, 12 днів 
16.01.2020 
Париж 1 ніч, Бон 1 ніч, Мілан 2 ночі + 6 повних днів катання 
Київ – Брюссель – Париж – Бон – Ліон – Валь Сені – Турин – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Прямий авіапереліт; Польотні дані: 16JAN20 PS145 KBP BRU 
1055 1300 /27JAN20 PS312 MXP KBP 1440 1825 

Групові трансфери за маршрутом;  
Проживання в обраній резиденції 7 ночей без харчування; 
Проживання в готелях 3*; на базі сніданків 

Гід за маршрутом. 

 

У вартість не входить 
Віза за потреби; 80 євро, для дітей і пенсіонерів - 40 євро 
Страховка гірськолижна; для дорослих - 10 євро, для дітей до 16 

років - 8 євро, старше 60 - 20 євро 
 Застава, яка повертається; 500 € / апартамент і туристичний 
збір у розмірі близько 1 євро на людину на добу 

Особисті витрати; 
Додаткові послуги. 

 
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 пласким 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: 

перевезення 1 комплекту гірськолижного спорядження - 28 євро в один бік; 
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. 

 
День 1, 16.01 четвер Київ – Брюссель – Париж 
Виліт з Києва до Брюсселя о 10:55 рейсом PS 145. 
Польотні дані: 
16JAN20 PS145 KBP BRU 1055 1300 
27JAN20 PS312 MXP KBP 1440 1825 
Прибуття в Брюссель. Переїзд у Париж. Знайомство з Парижем: вечірня прогулянка на катері по Сені + 
нічний Париж (25 євро). Поселення в готель. 
 
День 2, 17.01 п'ятниця Париж – Бон 
Сніданок у готелі. Виселення. Вільний час у Парижі до 17:00. 
17:00 – виїзд з Парижа. Прибуття в Бон. Вечірня прогулянка по місту. Ніч у готелі. 
 
День 3, 18.01 субота Бон - Ліон - Валь Сені 
Сніданок у готелі. Виселення. 
Переїзд у Ліон. Прогулянка по місту .Переїзд у Валь Сені. Розміщення в резиденції Les Alpages de Val 
Cenis 4****. 
 
День 4, 19.01 неділя Валь Сені 
Вільний день для катання на гірськолижному курорті Валь Сені. 
Карта трас Валь Сені тут. Вартість скіпасів тут. Детальна карта регіону тут. 
Можливі прогулянки в собачих упряжках, парадайлінг, походи на снігоступах, спуски на санчатах. Також у 
Валь Сені розташована найдовша в Європі "зелена" траса - 9 кілометрів. У центрі відпочинку та розваг 
курорту є закритий каток, басейн і лазні. Працює сироварня, в якій виробляють відомий сир «Бофор» 
(Beaufort). 
 
День 5-9, 20.01-24.01 Валь Сені 
Вільний день для катання на гірськолижному курорті Валь Сені та курортах ареалу катання "Три Долини". 
 
День 10, 25.01 субота Валь Сені – Турин – Мілан 
Виселення і здача апартаментів. Виїзд у Мілан через Турин. Прогулянка по Турину. 
Переїзд до Мілана. Ніч у готелі. 
 
День 11, 26.01 неділя Мілан 
Сніданок у готелі. Вільний день у Мілані.За бажанням виїзд в аутлет для шопінгу. Ніч у готелі. 
 
День 12, 27.01 понеділок Мілан – Київ 
Сніданок у готелі. Виїзд в аеропорт Мілана для вильоту до Києва. Повернення в Україну. 

https://feerie.com.ua/ua/tours/1436#vhodit2
https://feerie.com.ua/ua/tours/1436#nevhodit
https://www.lesalpagesdevalcenis.com/
https://www.lesalpagesdevalcenis.com/
https://feerie.com.ua/ua/node/549
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/winter/val-cenis/skiing/lift-pass-val-cenis/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/app/uploads/hautemaurienne/2018/12/plan-domaine-skiable-hmv-2019.pdf

