
Oferta wyjazdu

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018



Korea Południowa
To niesamowicie nowoczesne i prężnie rozwijające się 51-milionowe państwo jest pełne
kontrastów. Z jednej strony charakteryzują je bogate miasta i nowatorski przemysł, a z drugiej na
jego oblicze składają się również piękne klasztory w górach. Młodzi ludzie na co dzień spędzają
czas na zakupach w butikach światowych sieci, ale chętnie bawią się też na wielu krajowych
festiwalach, obchodzą narodowe i religijne święta i na specjalne okazje zakładają tradycyjne
stroje. Koreańczycy to naród dumny ze swojej historii, kultury i języka, nawet jeśli na pierwszy
rzut oka wydaje się zachłyśnięty wszystkim, co zachodnie.

Korea Południowa nie należy do najpopularniejszych kierunków wyjazdowych wśród polskich
turystów, choć na pewno zachwyciłaby nie tylko miłośników cywilizacji Azji Północno-Wschodniej.
Może nadeszła więc pora, aby zmienić swoje przyzwyczajenia i wyruszyć w podróż w nieznane...
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Dlaczego Korea i Igrzyska Olimpijskie…

• Igrzyska Zimowe w PyeongChang 2018 (9-25 lutego) -
Po raz pierwszy w historii Korea Południowa, będzie
gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich. Impreza ta
zagości na azjatyckiej ziemi po raz trzeci.

• Wyspa Jeju - Jeden z nowych 7 cudów natury. Wyspa z
najwyższym szczytem w Korei Południowej, który do
tego jest wulkanem, dwa wodospady, krater zwany
Sunrise Peak i masa innych atrakcji do zwiedzania.

• Seul - To tętniąca życiem stolica kraju, w której nie
sposób się nudzić. Ta ponad 10-milionowa metropolia
może pochwalić się nie tylko historycznymi zabytkami,
ale także nowoczesnymi dzielnicami oświetlonymi
neonami.

• Zabytki - Jeśli nie interesuje Cię plażowanie, hotelowe
baseny, a uwielbiasz zwiedzać miasta i ich zabytki, to
Korea jest idealnym miejscem dla Ciebie.

• Komunikacja - W 2 tygodnie można bez problemu
objechać całą Koreę zatrzymując się w co ciekawszych
miejscach. Wszystko dzięki szybkim kolejom KTX
(310km/h), dobrej komunikacji miejskiej (metro,
autobusy) no i oczywiście krajowym liniom lotniczym.
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Dlaczego Korea i Igrzyska Olimpijskie…

• Ludzie - Będąc w Korei możemy poczuć się na prawdę
bezpiecznie, możemy liczyć na pomoc i uprzejmość
obcych ludzi.

• Kuchnia - Jest jedną z najzdrowszych i jednocześnie
jedną z najostrzejszych kuchni świata.

• Brak bariery językowej - Ogromny nacisk na naukę
języka angielskiego sprawia, że z młodymi ludźmi
zawsze jakoś się dogadamy (pomimo nieśmiałości).

• Festiwale i święta narodowe - Przed wyjazdem warto
sprawdzić, czy w terminie naszego pobytu odbywają się
jakieś ciekawe festiwale lub święta narodowe. Jest, to
doskonała okazja do obserwacji kulturowych. Polecamy
np. festiwal masek w Andong, czy festiwal błota w
Boryeong
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang

Termin: 09 - 25.02.2018

XXXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2018 roku zorganizowane zostaną w PyeongChang!

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku będą rywalizować w 15 
dyscyplinach sportowych.

15 Konkurencji zimowych IO 2018 zostały podzielone na 2 obszary, blisko siebie –
teren górski Pyeongchang i nadmorski Gangneung. 
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PyeongChang górski obszar
• Pyeongchang Olympic Stadium - ceremonie otwarcia i zamknięcia,

• Alpensia Ski Jumping Centre: Skoki narciarskie, kombinacja norweska, 
snowboard,

• Alpensia Biathlon Centre: biatlon,

• Alpensia Cross-Country Centre: narciarstwo biegowe, 

kombinacja norweska,

• Alpensia Sliding Centre: bobsleje, sanki,

• YongPyong Alpine Centre: narciarstwo alpejskie (slalom, slalom gigant)

• Bokwang Snow Park: Freestyle na nartach i snowboardzie

• Jeongseon Alpine Centre: narciarstwo alpejskie (zjazd, super-G, łączny)

Gangneung przybrzeżny obszar

• Gangneung Hockey Centre: hokej (męski )

• Gangneung Curling fitness - curling

• Gangneung owalna - łyżwiarstwo szybkie

• Gangneung Ice Arena - łyżwiarstwo figurowe, 

short track

• Kwandong Hockey Centre - hokej (damski)

Podział dyscyplin sportu w ramach  każdej  lokalizacji jest następujący:
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Termin Liczba noclegów Cena za osobę

1 termin 8-13 Luty 2018 5 noclegów 3.650 EUR

2 termin

3 termin

OFERTA CENOWA  - bez przelotu
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OFERTA CENOWA już od 3.650 EUR

Cena Zawiera:
• Zakwaterowanie w standardzie 3* - pokoje single (5 noclegów – przykładowy opis hotelu poniżej).
• Pakiet 4 biletów wstępu na IO
• Wyżywienie – śniadania w hotelu
• Ubezpieczenie turystyczne: KL, NW, bagaż
• Pakiet kibica

Cena nie zawiera:
• Przelotu na trasie Warszawa-Seul-Warszawa (może być z przesiadkami)
• Transferów: Lotnisko Seul-Hotel-Lotnisko Seul
• Transferów wewnętrznych
• Opieki Pilota
• Napoi ani posiłków nie ujętych w ofercie
• Wydatków własnych uczestników

Uwaga: Niniejsza oferta jest jedynie propozycją cenową i nie stanowi Umowy w rozumieniu prawa
handlowego i nie gwarantuje dostępności miejsc w samolocie ani hotelu. Wszelkie wiążące rezerwacje i
potwierdzenia zostaną zawarte po przekazaniu pisemnej informacji o Państwa decyzji i podpisaniu Umowy. W
przypadku zmiany ilości osób lub struktury zakwaterowania cena może ulec zmianie.
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Propozycja przelotów

Wycena biletów jest szacunkowa na dany moment i zależy od dostępności miejsc w
oparciu o dzisiejsze aktualne możliwości.

Propozycja 4

LH 1613 V 07FEB WE WAW MUC 1250 1430

LH 718 V 07FEB WE MUC ICN 1610 1045 #1

LH 713 L 14FEB WE ICN FRA 1520 1900

LH 1352 L 14FEB WE FRA WAW 2115 2250

Cena brutto PLN 3145,-

Propozycja 5

LH 1349 L 13FEB TU WAW FRA 1440 1630

LH 712 L 13FEB TU FRA ICN 1750 1210 #1

LH 719 L 20FEB TU ICN MUC 1230 1620

LH 1616 L 20FEB TU MUC WAW 1935 2105

Cena brutto PLN 2733,-

Propozycja 6

LH 1613 V 19FEB MO WAW MUC 1250 1430

LH 718 V 19FEB MO MUC ICN 1610 1045 #1

LH 719 U 26FEB MO ICN MUC 1230 1620

LH 1616 U 26FEB MO MUC WAW 1935 2105

Cena brutto PLN 4221,-



OPIS ZAKWATEROWANIA

HOTEL 3*

Lokalizacja: Gangneung City (Gangwon-do). Hotel położony w dogodnej 
lokalizacji.

Wyposażenie Pokojów: Każdy pokój z łazienką.
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BIURO WARSZAWA

ul. Niepodległości 177

Wejście od ul. Batorego

02-555 Warszawa

Tel: 22 825-69-08

email :adam.fronczak@clubsporttravel.pl

mailto:adam.fronczak@clubsporttravel.pl


Serdecznie Zapraszamy!

www.travel-experience.pl 14


