
ALFA-TOUR 
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
56-400 Oleśnica, ul. Kleeberga 4
tel/fax 71/399 40 44, 515/186 427 
alfatour@alfa.olesnica.pl  ;   
www.alfa.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933

EXPRESS NARTY - 1 i 2-dniowe wyjazdy narciarskie z OLEŚNICY, WROCŁAWIA, 
JELCZA LASKOWICE, OŁAWY, KOBIERZYC, STRZEGOMIA, TRZEBNICY 
w każdy weekend !!!

ZIELENIEC  ZNIŻKA NA KARNET 25%
w Zieleńcu (strefa Winterpol-Gryglówka) zapłacisz tylko 56 zł  
(wysoki sezon do 10.03.2013)

CZARNA GÓRA ZNIŻKA NA KARNET 25%  
w Czarnej Górze zapłacisz tylko 67 zł (wysoki sezon do 10.03.2013), 
w Czarnej Górze zapłacisz tylko 59 zł (niski sezon 0d 11.03.2013)

Oferta w promocji "co 4 wyjazd gratis"
* Zniżki dla grup powyżej 10 osób
** Dzieci od rocznika 2000  
cena: 50 PLN / 45 PLN* / 42 PLN **
wypełnij zgłoszenie na wyjazd 

JAŃSKIE ŁAŹNIE
Oferta w promocji "co 4 wyjazd gratis"
* Zniżki dla grup powyżej 10 osób 
cena: 55 PLN / 50 PLN*
wypełnij zgłoszenie na wyjazd 

DOLNA MORAVA zniżka karnet  (15% przy 15 osobach, 20% przy 25 osobach)
Oferta w promocji "co 4 wyjazd gratis"
* Zniżki dla grup powyżej 10 osób 
cena: 55 PLN / 50 PLN*
wypełnij zgłoszenie na wyjazd 

HARRACHOV-ROKYTNICE NAD JIZEROU zniżka karnet  (15% przy 15 osobach)
cena : 232 PLN  
wypełnij zgłoszenie na wyjazd 

PAKIET : Express Narty + 1,5 godz. z instruktorem narciarstwa lub snowbordu w grupach 
kilkuosobowych 100 zł Polska, 105 zł Czechy
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wyjazd do Zieleńca, Czarnej Góry, Dolnej Moravy:
6.00-Oleśnica, hotel Perła
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK,
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki,
6.45-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl.,
7.00-Kobierzyce stacja paliw Shell ul. Witosa 

wyjazdy do Jańskch Łaźni, Pecu, Herlikowic:
6.00-Oleśnica, hotel Perła 
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK, 
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki, 
6.45-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl., 
7.30-Strzegom Stacja Benzynowa Shell Al. Wojska Polskiego

wyjazd do Ramzovej
6.00-Oleśnica, hotel Perła
6.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK,
6.35-Wrocław Urząd Wojewódzki, 

wyjazd na Pradziada:
5.00-Oleśnica, hotel Perła
5.25-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK,
5.35-Wrocław Urząd Wojewódzki, 

wyjazdy do Szpindlerowego Młyna, Harrachova-Rokytnicy
5.30-Oleśnica, hotel Perła, 
5.55-Wrocław Korona parking nad przystankiem MPK,
6.05-Wrocław Urząd Wojewódzki, 
6.15-Wrocław zatoczka autobusowa za rogiem Hallera i Powstańców Śl., 
7.00-Strzegom Stacja Benzynowa Shell Al. Wojska Polskiego,

Na ferie do Zieleńca i Czarnej Góry jeździmy we wtorki, czwartki i weekendy 

w promocyjnej cenie za jedyne 45,00 PLN dla wszystkich. 
Nie daj się wyprzedzić, zarezerwuj miejsca już dziś, ilość miejsc ograniczona : 
wypełnij zgłoszenie na wyjazd 

Uwaga : W przypadku braku warunków śniegowych, złych warunków pogodowych, lub niewystarczającej 
ilości osób, organizator ma prawo do odwołania wyjazdu (wraz z gwarancją zwrotu 100 % kosztów, lub 
przerzucenie wpłaty na kolejny wyjazd ), lub zmiany ośrodka narciarskiego, na 12 godz. przed wyjazdem tj. 
do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym wyjazd. Promocje i zniżki nie sumują i nie nakładają się, dotyczą 
tylko i wyłącznie wyjazdów 1-dniowych. Klient ma prawo do odwołania wyjazdu na 12 godz. przed wyjazdem 
tj. do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym wyjazd, wówczas przysługuje mu zwrot pełnej kwoty lub 
przerzucenie wpłaty na kolejny wyjazd. Niezgłoszenie do godz. 18.00 dzień przed wyjazdem jest 
równoznaczne z utratą wpłaconej kwoty, dotyczy to także wyjazdów gratisowych (promocja co czwarty 
wyjazd gratis). Prosimy o punktualne przybycie - autokar nie czeka na osoby spóźnione.

http://alfa.olesnica.pl/zgloszenie3.php



