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חופשת סקי בקלאב מד  -עכשיו בהנחה
 Posted on 4באוקטובר  by 2019גלי לויטה ליבוביץ

רשת מועדוני הנופש 'קלאב מד' מאפשרת לכם חופשה בלבן ,עם כל היתרונות שמציעים הכפרים ברחבי העולם.
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רשת קלאב מד מציעה כבר עכשיו חבילות סקי משפחתיות ,הכל כלול שיאפשרו לכם ליהנות מגלישה בכל הרמות וגם
להירגע ולבלות יחד כמשפחה .בין אם זו הפעם הראשונה או שאתם כבר מנוסים  -זה בדיוק המקום לחופשה חלומית
בלבן.

סקי ,סנובורד או מזחלת
אתרי הסקי של רשת קלאב מד הם מהיפים ביותר בעולם וכוללים מגוון סוגי ספורט חורף:
סקי שלג ,פנאי ,ספורט אתגרי ,סקי אלפיני ,סקי שטח ,סנובורד ,גלישה עם מזחלת וספורט עממי בהתאם למיקום כפר
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הנופש.
חבילות הסקי כוללות:
לינה בתחנות הגדולות שלנו
חבילות ושיעורי סקי לכל הגילאים
ארוחות מסביב לשעון ,בידור לכל המשפחה ,ספא והירגעות ומועדוני ילדים המתאימים לגילאי  -4-17בהתאם
מועדון אותו תבחרו.
צוות המועדון ידאג לכם מהרגע שתגיעו ,וזה אומר שציוד הסקי יחכה לכם בארון הבגדים שלכם וכ גם מדריכי הסקי
יהיו ערוכים ומוכנים בהתאם לרמת הגלישה שלכם והתוכנית שבחרתם.

מועדון הילדים
צוות הקלאב מד )ה (G.O -ומדריכי הסקי יאפשרו לכם חופשה משפחתית וגם זמן בנפרד.
החל מגיל  4יכולו הילדים ללמוד לגלוש
החל מגיל  8מוזמנים הילדים להתנסות גם בגלישת סנואבורד
מגיל  4חודשים עד שלוש שנים ,יכולים הקטנטנים ליהנות גם ממשחקי שלג בתוספת תשלום.

אפרה סקי
שלב האפרה סקי כולל גם מזחלת אחר הצהריים לכל המשפחה ,שוקולד חם ליד האח או עיסוי מפנק .במידה וחשוב
לכם גם לנוח ולהירגע ,מציעים אתרי נופש מסוימים גם מתחמי ספא מפנקים ,המציעים אווירה רגועה ,מים חמימים
וג'קוזי אל מול נוף הררי מושלג.
כל מועדון מציע אטרקציות נוספות במטרה להירגע אחרי יום ארוך של סקי!
רשת קלאב מד מציעה כעת  15%הנחה במועדונים מסוימים וגם הנחות על שיעורי הגלישה.
השנה עומד להיפתח אתר הנופש '' ,Alpe d'Huezהנמצא בהרי האלפים הצרפתיים ,ששודרג וחודש לגמרה .שווה הצצה
בלחיצה<< ''.Alpe d'Huez

מכירים מועדונים נוספים שלא כדאי לפספס? היכנסו לקבוצה שלנו 'טיול
משפחתי בארץ ובעולם' ותתחילו לשתף!
נסיעה טובה
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