
 

Papildoma paslauga „Slidinėjimo pasas“ 

 
SLIDINĖJIMO PASAS (Paradiski) 

 
KRYPTIS: Ženeva (GVA), slidinėjimas Prancūzijoje 
KURORTAS:  La Planė 
AKCIJA! Nuolaidos nuo 2,94% iki 3,02%, slidinėjimo pasą įsigyjant iki gruodžio 29 d. 
PASLAUGOS PAVADINIMAS: 6 dienų slidinėjimo pasas (Paradiski) 
 

 
* Slidinėjimo pasas pradeda galioti antrą atvykimo į kurortą dieną (nuo sekmadienio).  

 

Pastabos:  

 Nemokama vaikams iki 4,99 amžiaus 

 Šeimoms gali būti taikomi specialūs šeimos paketai (2+2). Atskiru užklausimu, prašome teirautis vadybininko. 

 Įsigijusiems 6 dienų slidinėjimo pasą Paradiski, dovanojamas pusės dienos slidinėjimo pasas, kuris galioja atvykimo 
dieną.  

 Nurodytos slidinėjimo pasų kainos galioja tik užsakant kelionių paketus. 
 

 

 

SLIDINĖJIMO PASAS (Trys slėniai) 

 
KRYPTIS: Ženeva (GVA), slidinėjimas Prancūzijoje 
KURORTAS: Meribel Motaretas 
AKCIJA! Nuolaidos nuo 2,98% iki 5,10%, slidinėjimo pasą įsigyjant iki gruodžio 29 d. 
PASLAUGOS PAVADINIMAS: 6 dienų slidinėjimo pasas (Trys slėniai) 

 
* Slidinėjimo pasas pradeda galioti antrą atvykimo į kurortą dieną (nuo sekmadienio).  

 

Pastabos:  

 Nemokama vaikams iki 4,99 amžiaus. 

 Šeimoms gali būti taikomi specialūs šeimos paketai (2+2). Atskiru užklausimu, prašome, teirautis vadybininko. 

 Nurodytos slidinėjimo pasų kainos galioja tik užsakant kelionių paketus. 
 

 
 
 
 
 
 

SLIDINĖJIMO PASO 
GALIOJIMO LAIKAS 

KAINA SUAUGUSIAM 
(13 - 64 m.) 

KAINA VAIKUI 
(5 - 12,99 m.) 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

2017 01 07  2017 02 03  298 € 289  € 9 € = 3,02% 238,5 € 231,50 € 7 € = 2,94% 

SLIDINĖJIMO PASO 
GALIOJIMO LAIKAS 

KAINA SUAUGUSIAM 
 (13 - 64 m.) 

KAINA VAIKUI 
(5 - 12,99 m.) 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

2017 01 07 2017 02 03 294 € 279 €  15 € = 5,10% 238,1 € 231 € 7,1 € = 2,98% 



 
 

 
 
 
 

SLIDINĖJIMO PASAS (Trys slėniai) 
 
KRYPTIS: Ženeva (GVA), slidinėjimas Prancūzijoje 
KURORTAS: Meribelis, Bride le Benas 
AKCIJA! Nuolaidos nuo 2,98% iki 5,10%, slidinėjimo pasą įsigyjant iki gruodžio 29 d. 
PASLAUGOS PAVADINIMAS: 6 dienų slidinėjimo pasas (Trys slėniai) 
 

 
* Slidinėjimo pasas pradeda galioti antrą atvykimo į kurortą dieną (nuo sekmadienio).  

 

Pastabos:  

 Nemokama vaikams iki 4,99 amžiaus 

 Šeimoms gali būti taikomi specialūs šeimos paketai (2+2). Atskiru užklausimu, prašome, teirautis vadybininko. 

 Nurodytos slidinėjimo pasų kainos galioja tik užsakant kelionių paketus. 
 

 
 
 
 

 

 

SLIDINĖJIMO PASAS (Trys Slėniai) 

 
KRYPTIS: Ženeva (GVA), slidinėjimas Prancūzijoje 
KURORTAS: Val Toransas 
AKCIJA! Nuolaidos nuo 2,98% iki 5,10%, slidinėjimo pasą įsigyjant iki gruodžio 29 d. 
PASLAUGOS PAVADINIMAS: 6 dienų slidinėjimo pasas (Trys slėniai) 
 

 
* Slidinėjimo pasas pradeda galioti antrą atvykimo į kurortą dieną (nuo sekmadienio).  

 

Pastabos:  

 Nemokama vaikams iki 4,99 amžiaus 

 Šeimoms gali būti taikomi specialūs šeimos paketai (2+2). Atskiru užklausimu, prašome, teirautis vadybininko. 

 Nurodytos slidinėjimo pasų kainos galioja tik užsakant kelionių paketus. 
 

SLIDINĖJIMO PASO 
GALIOJIMO LAIKAS                 

KAINA SUAUGUSIAM 
(13 - 64 m.) 

KAINA VAIKUI 
(5 - 12,99 m.) 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

2017 01 07 2017 02 03 294 € 279 €  15 € = 5,10% 238,1 € 231 € 7,1 € = 2,98% 

SLIDINĖJIMO PASO 
GALIOJIMO LAIKAS 

KAINA SUAUGUSIAM 
(13 - 64 m.) 

KAINA VAIKUI 
(5 - 12,99 m.) 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

Įprasta 
kaina 

Kaina akcijos 
metu 

SUTAUPOTE 
€ / % 

2017 01 07 2017 02 03 294 € 279 €  15 € = 5,10% 238,1 € 231 € 7,1 € = 2,98% 


