
WŁOCHY – CIVETTA
Wczasy Narciarskie - FREESKI

TERMIN: 15.03 – 24.03.2019
CENA: 2056 PLN/os.

MIEJSCE: CIVETTA: region narciarski położony w samym sercu Dolomitów, u podnóża góry Monte 
Civetta 3220 m n.p.m. Rozciąga się on pomiędzy najwyższym pasmem Dolomitów Marmolada a 
popularną miejscowością Cortina d'Ampezzo. W skład regionu wchodzą 4 stacje narciarskie: Alleghe, 
Selva di Cadore, Palafavera i Zoldo Alto – łącznie do dyspozycji narciarzy jest 25 wyciągów i 90 km tras 
o różnym stopniu trudności. To prawdziwy raj dla amatorów wyjątkowo pięknych, zapierających dech w 
piersiach alpejskich widoków, idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą się 
dwie oświetlone trasy (czarna i czerwona) w Zoldo Alto.

ZAKWATEROWANIE: Obiekt położony w malowniczej miejscowości Santa Fosca, na wysokości 
1450 m n.p.m., zaledwie 900 m od najbliższych wyciągów stacji narciarskiej Selva di Cadore. Do 
centrum miejscowości 300 m (sklep, bary, pizzeria). Ośrodek posiada 50 funkcjonalnie urządzonych 
pokoi (kilka z balkonem), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji gości: sala restauracyjna, sala 
telewizyjna, obszerny hall z bezpłatnym dostępem do Wi-Fi, świetlica (stół do ping ponga, piłkarzyki), 
winda, recepcja, narciarnia z suszarką do butów oraz parking. Przystanek płatnego skibusa ok. 100 m od
ośrodka. 
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CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w ośrodku (pokoje 2/3/4-osobowe z łazienkami)
* wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia międzynarodowa): śniadanie, lunch pakiet na stok: bułka z wędliną 

lub serem, ciastko lub baton, herbata do termosów; trzydaniowa obiadokolacja, woda do kolacji 
(pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + 
suchy prowiant)
* karnet narciarski - 6-dniowy Civetta (możliwość zmiany karnetu na 5xCivetta + 1xSella 
Ronda za dopłatą 41 €/os.  

* jeden komplet bielizny pościelowej i ręczników/turnus (dodatkowa pościel/komplet -  8 €)
* opiekę pilota/rezydenta
* składkę na TFG
* ubezpieczenie: KL – 20 000 EUR, NNW – 7 000 PLN, OC – 2 000 EUR, Bagaż – 800 PLN (obejmujące

amatorskie uprawianie sportów zimowych – narciarstwo i snowboard)

CENA NIE ZAWIERA:
 opłaty klimatycznej: 3,5 Euro/os. za pobyt (0,5 €/dzień) dla osób od 12 lat 
 transportu – ostateczna cena za przejazd uzależniona od ilości osób w grupie – wyjazd 

w piątek 15.03.2019 w godzinach wieczornych
 ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub od chorób przewlekłych

DOPŁATY:
Dopłata do pokoju 1-os. + 400 zł
Dopłata do pokoju z balkonem (na zapytanie) + 100 zł/os 

ZNIŻKI:
Dziecko 3-6 lat jako 3,4-ta w pokoju - 250 zł
Dziecko 7-12 lat jako 3,4-ta w pokoju -150 zł

UWAGA: OFERTA OGRANICZONA CZASOWO DO WYCZERPANIA MIEJSC!

WARUNKI REZERWACJI: warunkiem założenia rezerwacji jest wypełnienie formularza na naszej 
stronie internetowej, lub przesłanie w wiadomości mailowej danych wszystkich uczestników wyjazdu 
(imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania). Po przesłaniu takiej wiadomości, otrzymają 
Państwo z naszej strony umowę do podpisania wraz z podanym numerem konta do wpłaty zaliczki w 
wysokości 600 PLN/os. 
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