SMUČANJE NA

NAJBOLJŠEM

SNEGU NA SVETU

UTAH

Smučanje na
številnih znamenitih
smučiščih, ki so in so bila
prizorišče številnih tekem najvišjega ranga
FIS in tudi prizorišče smučarskih tekem
19. olimpijskih iger v Salt Lake City-u leta 2002.
Park City, Deer Valley (najboljše smučišče v ZDA med
leti 2007 in 2010), Powder Mountain, Alta, Snowbasin,
Solitude itd, ki se nahajajo v bližnji okolici mesta ob
Slanem jezeru, so letno deležna med 6 in 12 m snega,
ki je po svoji strukturi drugačen kot sneg, ki ga poznamo
v Evropi. Sneg je bistveno bolj suh, kar predstavlja
ljubiteljem pršiča in smučanja po celem snegu pravi raj.
Seveda pa je dobro poskrbljeno tudi za ljubitelje lepo
vzdrževanih prog. Smučanje v Utahu predstavlja
za vsakega ljubitelja snežnih strmin edinstveno doživetje …
Bivanje v Salt Lake City-u predstavlja odlično izhodišče,
da si vsak dan izberete drugo smučišče, kajti vsa smučišča
so od mesta oddaljena od 15 do 50 min vožnje. Hkrati pa
vam kot največje mesto v državi Utah nudi veliko število
lokalov, restavracij, trgovin in nakupovalnih centrov
ter omogoča raznovrstne večerne aktivnosti.

Cena na osebo:

Odhodi: od 1. januarja do 1. aprila 2020
Skupinski odhodi: 29. januar 2020

1.399 €

V primeru nočitev (3× Ogden, 2× Park City in 2× Salt Lake City) znaša cena po osebi: 1.499 €
Smučarska vozovnica: Utah Ski pass, 7 dni, od 399 $ po osebi, plačilo na licu mesta.
V ceni je všteto: letalski prevoz Benetke – Salt Lake City – Benetke, (cena vsebuje letališče takse in pristojbine)*, 7 nočitev v hotelu turistične
kategorije <<< v Salt Lake City-u, najem avtomobila SUV (manjši terenski avto) z vsemi zavarovanji in neomejeno kilometrino ter organizacija
potovanja. Doplačilo za prevoz smuči oz športne opreme: 100 USD v eno smer
Potovanje je možno terminsko prilagoditi željam potnikov, na voljo so različne kategorije hotelov. Potovanje je možno podaljšati z bivanjem
v Las Vegasu (ca. 6 ur vožnje oddaljen od Salt Lake City-a) ali 2 oz 3-dnevni povratni postanek v New Yorku.
Informacije: 01 244 00 00 • 031 888 111 • www.travelclub.si • info@travelclub.si

