
Hotel Norge 4* - Monte Bondone
Termin: 01.02-10.02.2019

Cena: 2840 PLN/os. Dorosła
3,4 os. dorosła w pokoju – 2740 PLN/os.

dzieci i młodzież 8-16 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 2340 PLN/os.
dzieci poniżej 8 lat – 790 PLN/os.

Monte Bondone to wyjątkowo widokowa stacja narciarska, położona jest nieopodal Trento (20 minut od 
autostrady Brennero), w miejscu z którego podziwiać można niesamowitą panoramę Alp Dolomiti di 
Brenta, koniecznie więc warto wyposażyć się w sprzęt fotograficzny! Sezon narciarski trwa tu od grudnia 
do kwietnia, zaś sama stacja narciarska oferuje 70 hektarów tras narciarskich, wyposażonych w sprzęt 
naśnieżający i obsługiwanych przez nowoczesne wyciągi. Trasy rozpoczynają się tutaj w Vaneze 1350 m
n.p.m. i sięgają Cima del Palon na wysokości 2100 m n.p.m. Poza trasani znajduje się tutaj znajduje się 
super-halfpipe (długa na 120 i wysoka na 5,5m) oraz snowpark, a dla narciarzy biegowych przygotowano
26 km doskonałych tras (centrum Fondo delle Viote). Ta stacja narciarska zadowoli nie tylko rodziny z 
dziećmi dla których otwarto wiele parków zabaw na śniegu, ale i miłośników długich widokowych 
zjazdów którzy między innymi znajdą tutaj słynną 3,5 km trasę Gran Pista. Po dniu białego szaleństwa 
zrelaksować można się w licznych pubach i barach apres-ski. 

Skipass wliczony w cenę: Monte Bondone 6 dni pozwala on na korzystanie wyciągów w całym 
ośrodku Monte Bondone przez 6 dni spośród których 1 dzień można też skorzystać z wyciągów w 
Paganelli oraz 1 dzień w Folgaria – razem 155 km tras narciarskich. Kaucja zwortna za skipass 5 eur/os.

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl 
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Hotel Norge 4* Hotel Norge jest położony na wysokości 1400 metrów. Obiekt szczyci się bezpośrednim 
dostępem do stoków narciarskich oraz panoramicznym widokiem na pasmo górskie Dolomity Brenta. 
Hotel oferuje kryty basen i spa. 
Nowoczesne pokoje są wyposażone w minibar, suszarkę do włosów i telewizor LCD z dostępem do 
kanałów satelitarnych. Większość pokoi w hotelu Norge dysponuje balkonem z widokiem na góry. 
W porze obiadokolacji restauracja Ristorante Norge serwuje typowe dania kuchni regionalnej. W 
pogodne dni Goście mogą delektować się posiłkiem na tarasie. W pomieszczeniach ogólnodostępnych 
można korzystać z bezpłatnego WiFi. 
Doskonałym miejscem na relaks jest spa, które obejmuje saunę, łaźnię parową oraz strefę relaksacyjną 
z urządzeniami do chromoterapii i prysznicami wrażeń. W basenie z podgrzewaną wodą znajduje się 
część z hydromasażem. Na życzenie dostępne są rozmaite masaże i zabiegi kosmetyczne (za 
dodatkową opłatą). 
Bardzo dobrze oceniany przez klientów (m.in. 8,8/10 na booking.com, 4,5/5 na tripadvisor.com).

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje dwudaniowe, bar sałatkowy

Cena zawiera:
- transport komfortowym autokarem
- zakwaterowanie 7 noclegów w pokojach 2 osobowych
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW i OC (SKI z kosztami ratownictwa)
- korzystanie z hotelowego centrum wellness, basenu
- transfery autokarowe do Paganelli I Folgarii
- skipass Monte Bondone 6 dni (w tym 1 dzień Paganella i 1 dzień Folgaria)

Cena nie zawiera:
- taksy klimatycznej – 1,5 EUR/os./dzień (płatne od 14 roku życia)
- napojów do obiadokolacji 
- zniżka za dojazd własny – 250 PLN/os.
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