
OBÓZ SPORTÓW ZIMOWYCH KU AZS WUM 
ZIMA 2018 

 
 

 Termin wyjazdu: 02-11.02.2018 
  
 Miejsce: Francja – Val Thorens 
 Obiekt: Residence Machu Pichu 
 Transport: autokar klasy LUX 
 Wyżywienie: bez wyżywienia 

Ilość osób: ok. 200 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 OPIS REGIONU 

  

Val Thorens to popularna miejscowość narciarska w Trzech Dolinach, jeden z najwyżej położonych w Europie, bo na 

wysokości 2 300m n p m. Val Thorens połączony jest z wioską Orelle tworząc cały region, połączony z innymi 

ośrodkami Trzech Dolin, co stanowi łącznie ponad 600 km tras i 200 wyciągów. Dla wygody i zachowania swoistego 

mikroklimatu wprowadzono w miejscowości całkowity zakaz poruszania się samochodów osobowych. W zamian 

funkcjonują bezpłatne skibusy.  Znakomicie przygotowane trasy i sezon narciarski trwający nawet przez całe lato na 

lodowcach: Péclet i Chavière. Niezapomniane, rozległe panoramy: Mont Blanc, Les Ecrins, Vanoise, Mercantour jak też 

Alp szwajcarskich i włoskich. 

Narciarze początkujący mają dostępne aż 40% wszystkich tras do swojej dyspozycji. Dostępne są trasy zielone i 

niebieskie oraz kilka oślich łączek w tym z wyciągami taśmowymi. Osoby średnio-zaawansowane będą zadowolone z 

szerokich tras, będących doskonałym materiałem do uprawiania cruisingu i carvingu. Dla zaawansowanych czeka 5 tras 

czarnych. Najsłynniejsza trasa Combe de Caron 6km wychodzi na wysokości 3200 metrów. 



  

 RAMOWY PLAN WYJAZDU 
 

 1 dzień – zbiórka pod autokarem w godzinach wieczornych (parking WUM – miejsce zostanie 

 potwierdzone na ok. 5 dni przed wyjazdem) 

 2 dzień – w godzinach wczesno wieczornych dojazd do Val Thorens i zakwaterowanie; wieczór 

 powitalny 

 3-8 dzień – szusowanie na nartach/snowboardzie, liczne animacje w ciągu dnia, wieczorami imprezy 

 integracyjne i dalsze szkolenia dla chętnych 

 9 dzień – wyjazd powrotny w godzinach porannych 

 10 dzień – przyjazd do Polski około południa 

 
DLACZEGO VAL THORENS? 

 
- najwyżej (2300 m n.p.m.) położona stacja narciarska w Europie 

- Val Thorens jest częścią trzech dolin – największego zespołu terenów narciarskich na 

świecie (ponad 600 km tras) 

- możliwość jazdy w puchu (Lac du Lou, Maurienne, Perre Lory itd.) 

- w Val Thorens nie ma ruchu samochodowego 

- bogata oferta po nartach – liczne restauracje, butiki, bary, dyskoteki i inne atrakcje.  

- stoki dostępne od razu po wyjściu z obiektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



ZAKWATEROWANIE 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 RESIDENCE MACHU PICHU 

  Obiekt ten położony jest na stokach w ośrodku narciarskim Val Thorens i oferuje bezpośredni dostęp 

do trasy narciarskiej; do wyciągu  650m. W obiekcie znajduje się spa z wanną z hydromasażem (dodatkowo 

płatne). Na miejscu do dyspozycji Gości jest też całodobowa recepcja, sklep narciarski, sklep spożywczy oraz 

kiosk. 

Obiekt Résidence Pierre & Vacances Le Machu Pichu zapewnia zakwaterowanie w apartamentach, których 

wystrój łączy w sobie elementy tradycyjnego stylu górskiego i stylu współczesnego. Każdy apartament 

dysponuje balkonem lub tarasem. Apartamenty w obiekcie Le Machu Pichu mieszczą aneks kuchenny ze 

zmywarką do naczyń, lodówką i płytą grzejną. Goście mogą przyrządzić posiłek samodzielnie lub wybrać się 

do restauracji, która serwuje tradycyjne dania. Recepcja czynna jest przez całą dobę. W sezonie zimowym za 

dodatkową opłatą dostępna jest usługa dostawy zakupów. W recepcji można zamówić pieczywo i inne 

wypieki. 

 

 APARTAMENTY: 

 Dwupokojowe dla 4/5 osób (28-30m2) – salon z sofą dwuosobową, sypialnia z łóżkiem piętrowym i 

łóżkiem jednoosobowym, aneks kuchenny, łazienka. Aneksy kuchenne wyposażone w: płyta grzewcza z min. 

2 palnikami, lodówka, mikrofalówka, zmywarka, czajnik, sztućce/talerze/szklanki.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŚWIADCZENIA 

• zakwaterowanie w apartamentach 7 noclegów 

• karnet narciarski 6 dni (Val Thorens/Orelle) 

• pościel i ręczniki 

• instruktorzy narciarstwa i snowboardu (uwaga!!! Obóż tylko dla już jeżdżących–

początkujących zapraszamy na obóz do Jeleśni) 

• zorganizowane zawody narciarskie 

• ubezpieczenie KL, NNW rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa  

• korzystanie z narciarni 

• transport autokarem klasy LUX z Warszawy do apartamentów i z powrotem 

• animacje w trakcie pobytu 

   

Cena: 2360 zł/osoba 
 
 

ATRAKCJE NA WYJEŹDZIE: 

- kreatywne rozgrzewki poranne 

- wieczorne MEGA imprezy 

- zawody z nagrodami 

- zajęcia z instruktorami SITN 

- testy nart Rossignol i Majesty 

- gry terenowe o puchar „Mistrza Stoku” 

- treningi przygotowujące do slalomu gigant 

- jazda w puchu 

- nauka freeride z częścią praktyczną 

- instruktaż samodzielnego montażu i regulacji wiązań 

-wprowadzenie do kursu lawinowego z elementami praktycznymi 

- prelekcje ski tourowe 



- wyjścia na poranne skitour (sprzęt do wypożyczenia we własnym zakresie) 

- szalone Apreski 

- wieczór gier  

- Music Star – karaoke 

- wycieczka na fat bike (sprzęt do wypożyczenia we własnym zakresie) 

 

 

- zniżka w Active Sport na 10% na wypożyczenie sprzętu i 30% na serwis (adres: Wiertnicza 163, 

Warszawa; należy podać hasło: Jafi Sport) 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• wyżywienia  

• wydatków natury osobistej 

• kaucji zwrotnej za karnet 

• kaucji zwrotnej za apartament – 400€/apartament 

• taksa klimatyczna – 1 euro/os. 

• dopłaty (opcjonalna) do rozszerzenia karnetu do „3Valley”:  40€/osoba 

• innych nie wymienionych w świadczeniach zawartych w cenie 

 

 
 
ZAPISY: 
 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – CSR ul. Ks. Trojdena 2c 
 

Warunkiem zapisu jest wypełnienia zgłoszenia w Studium oraz wpłata 
zaliczki w wysokości 360 zł. 

 
płatność gotówką w Studium lub przelewem na konto: 

61 1090 0004 7754 0000 0000 0160 

Jafi Sport, św. Bonifacego 161 m 8, 02-909 Warszawa 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika(!); termin wyjazdu i dopisek "WUM" 

Potwierdzenie przelewu proszę wysłać na adres: studiumwfis@wum.edu.pl 

 
 
 
 
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 
UWAGA!!! Obóz zalicza 1 semestr zajęć z wychowania fizycznego. 


