
 
Skiloti Noel  

20/25 Aralık 2020 Pazar/Cuma 
Palandöken/Polat Erzurum Resort Hotel 


Ailesi ile birlikte konaklayan 0-6 Yaş arası 1. Cocuk ücretsiz, 0-6 Yaş arası 2. Çocuk ve 7- 11,99 
Yaş arası çocuklar ücretli olarak fiyat tablosu hazırlanmıştır. 12 Yaş ve üzeri yetişkin 
sayılmaktadır.

Paket Program Fiyatları (konaklama + 20 ders kayak okulu)

Tabloda yer almayan formül için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tam Pansiyon Konaklama: Açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği, açık 
büfe akşam yemeği. Bu öğünlerde alınacak limitsiz meşrubat, kurabiye, mini sandviç 
vb.den oluşan 17:00 çay saati, 

Otele ait Polat 1,2,3 liftlerinin kullanımı, Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Türk 
Hamamı, Buhar Banyosu, Misafir odalarında ve tüm genel alanlarda kablosuz internet 
(Wireless) erişimi, Mini Club, Animasyon Ekibi

Erzurum havaalanı ve otel arasında transfer ücretsiz olarak yapılmaktadır. 


Ulaşım, kişisel harcamalar, kayak okuluna kayıtlı olmayanların kayak dersleri ve 
ekipmanları, yemek dışında alınan alkollü ve alkolsüz içecekler, mini bar kullanımı extra 
olarak ücretlendirilir. 

Odalar giriş günü saat 14:00 de hazır olacaktır. Çıkış günü saat 11:00 de boşaltmanız 
istenmektedir.

5 Gecelik oda fiyatı
Yetişkin+çocuk Yetişkin+çocuk
1+1 (0-6,99) ₺	 8.070 2 + 1 (0-6,99) ₺	 8.850
2 + 1 (7-11,99) ₺	 10.800 1 + 2 (7-11,99) ₺	 14.450
1 + 1 (7-11,99) ₺	 8.850 2 + 2 (7-11,99) ₺	 16.400
3 + 1 (0-6,99) ₺	 11.450 3 + 1 (7-11,99) ₺	 17.050
2 + 2 (0-6,99) ₺	 14.450 2+3 (7-11,99) ₺	 22.000



SKILOTI Palandöken Kayak okulu 

• 20 grup dersi 

• 6 kişiden başlayan gruplar 

• Özel kayak ilk yardim sigortası

• Skipas 

• Ekipmanlar (kayak ve ayakkabı dahil, kask hariçtir)

• Derslerde kask takma zorunluluğu vardır, kask takmayan çocuk kampa katılamaz.. 

• Dersler Pazartesi/Cuma 10.00-11.45 ve 14.00-15.45 saatleri arasında yapılacaktır. 


Kayak Sınıfı Seviyeleri  
6. Seviye – Yeni başlayanlar 

5. Seviye – Kar sabanı yapabilenler 
4. Seviye – Kar sabanı ve basit dönüş yapabilenler 
3. Seviye – Basit dönüş ve temel paralel yapabilenler 

2. Seviye – Kısa paralel ve bol kar tekniği 
1. Seviye – Karving ve yarış tekniği 


Kayıt için:  Rezervasyon için kayıt fişini doldurup faks ya da mail yolu ile bize ulaştırmanız 
istenmektedir. Kayıt talebiniz bize ulaştıktan sonra müsaitlik doğrultusunda size ödeme ve diğer 
tüm bilgiler için bir konfirmasyon gönderilecektir. Kayak Kampına kayıt yaptırmak için kampçı 
velisinin Genel Kayıt sözleşmesini okumuş ve imzalamış olması gerekir. Kampa katılmış olan 
çocuğun velisi, sözleşmeye imza atmamış dahi olsa, şartları ve sözleşme hükümlerini kabul 
etmiş sayılır. Kredi Kartı ile odeme yapmak isteyenlere mail order iletilecektir.


Bilgi ve kayıt için: skiloti@clubpapyon.com +90 532 276 6672 (Mme Louise MORVANT) 




_____________________________________________________________________________________________ 
Club Papyon, Pierre Loti lisesinden bağımsız okul sonrası faaliyetlerini yürütmekle sorumlu servis sağlayıcı bir kurumdur. 
Skiloti kampı Pierre Loti Lisesinden bağımsız olarak Club Papyon'un kendi inisiyatif ve sorumluluğunda düzenlenmektedir
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