
Greland Tour
Jagiellońska 67 (wejście B, lok.19)
70-382 Szczecin
Tel: 881345135
E-mail: biuro@grelandtour.com.pl

Oferta 1
Kierunek Hotel Kategoria Termin Cena za os. Suma
Włochy
Trentino

Le plejadi  04.01.2020
11.01.2020

770.00 PLN 3080.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 770.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 770.00 PLN (12.09.1989)
 Dorosły: 770.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 770.00 PLN (12.09.1989)

Podróż tam: dnia: 04.01.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 11.01.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Apartament apartament bilo 4 osobowy Hotel w mieście: Cavalese
Wyżywienie: Bez wyżywienia
** Czas przybliżony

*** Włochy/Val di Fiemme
Położenie i warunki narciarskie:: Słynna dolina Val di Fiemme - to jeden z najbardziej znanych i cenionych Włoskich ośrodków narciarskich otoczonych
charakterystycznymi dla tego rejonu postrzępionymi szczytami Dolomitów. W skład Val di Fiemme wchodzi 5 ośrodków narciarskich: Alpe Cermis,
Bellamonte - Alpe Lusia, Passo Lavaze, Passo Role i największe Ski Center Latemar, posiadających łącznie ponad 140 km doskonale przygotowanych tras
narciarskich. Rejon ten to szczyci się wyjątkowo dobrze przygotowaną infrastrukturą wyciągów narciarskich, tras, schronisk i punktów gastronomicznych co
sprawia iż coś dla siebie znajdą tutaj zarówno wytrawni narciarze bez wytchnienia szusujący od rana aż do późnego popołudnia jak i zwolennicy relaksu na
stoku poszukujący chwili wypoczynku na tarasie słonecznym przy jednej z wielu restauracji na stokach Val di Fiemme. Miejsce to z uwagi na duże
zróżnicowanie trudności tras, bliskości wyciągów i mnogość dodatkowych atrakcji na stokach idealnie nadaje się dla rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych w
prawie każdym z ośrodków Val di Fiemme przygotowano "śnieżne place zabaw" z taśmami wyciągowymi, atrakcjami dla dzieci i szkółkami narciarskimi. Dla
zaawansowanych zaś szczególnie polecane są trasy: Olimpia o łączniej długości 7 200 m w Alpe Cermis, czy jedne z najtrudniejszych: Palla di Santa i
Variante Muro w Ski Latemar oraz Fiamme Oro w Bellamonte - Alpe Lusia. Snowboardziści zaś znajdą profesjonalnie przygotowany snow-park położony w
Ski Latemar. Planując swój narciarski urlop właśnie tutaj w po krótkiej jeździe samochodem dotrzeć można do słynnej Sella Ronda - największej stacji
narciarskiej Alp (wymaga ski-passu Dolomitisuperski).
Karnet narciarski:: Proponujemy tutaj karnet narciarski Val di Fiemme - Obereggen, pozwalający na szusowanie po trasach całej doliny. Dla klientów
wykupujących dojazd autokarem lub lotniczy zapewniamy transfery:  2x Predazzo (lub Sella Ronda - dla chętnych - wymaga dopłaty do skipassu) i 2 x Alpe
Lusia. Gondola na Alpe Cermis rozpoczyna się 400m od hotelu, (można do niej dotrzeć skibussem). Terminy oznaczone Freeski (26.11 - 24.12.2016 oraz
18.03 - 08.04.2017) posiadają już wliczony w cenę 6 dniowy skipass ValdiFiemme-Obereggen
Apartamenty le plejadi: Niedawno otwarta rezydencja. Mimo iż urządzona została nowocześnie, utrzymano ją w typowo alpejskim stylu. Położona jest
zaledwie 800 m od wyciągów na Cermis, w pobliżu krytego basenu oraz lodowiska, zaledwie 1500 m od centrum Cavalesee - największego miasta regionu
Val di Fiemme. Miejsce to łączy w sobie bliskość wyciągów (stąd kolejka linowa zabierze nas na stoki Alpe Cermis), z zaletami dużego centrum
turystycznego: wiele sklepów, restauracji, wspaniałe życie nocne w tutejszych pubach sprawiaja iż jest to idelane miejsce dla narciarzy, amatorów zakupów
i poszukujacych artakcji "apres ski". Dodatkowym atutem Cavalese jest jego świetne położenie: pozwalające nie tylko korzystać dojazdów z wyciągów Alpe
Cermis, ale z pobliskich największych stacji regionu: Predazzo - Ski-Center Latemar (ok 10 km), Bellamonte - Alpe Lusia (15km) czy słynnej Sella Ronda (30
km) Wszystkie apartamenty w rezydencji Le Plejadi są komfortowo urządzone w stylu typowym dla Trentino. Wyposażono je w satelitarną telewizję, w
pełni wyposażoną kuchnię (naczynia, sztućce itp.), oraz łazienkę z prysznicem i wc. Rezydencja oferuje kilka typów apartamentów: T1 Bilocale -
przeznaczone dla 2 osób - składają się z dwuosobowej sypialni oraz pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz łazienki z wc. T2 Bilocale- przeznaczone
dla 2 do 4 osób - składają się z dwuosobowej sypialni oraz pokoju dziennego z aneksem kuchennym (w wersji dla 3 lub 4 osób dodatkowo z rozkładanym
łóżkiem dwuosobowym), oraz łazieni z wc. T3 Trilocale- przeznaczone dla maksymalnie 6 osób - składają się dwóch oddzielnych sypialni dwuosobowych
oraz pokoju dziennego z dwoma miejscami do spania i aneksem kuchennym. Dodatkowo apartamenty te posiadają łazienkę z wc. T4 Quadrilocale-
przeznaczone dla maksymalnie 8 osób - składają się z trzech oddzielnych sypialni dwuosobowych (dwie z łóżkami podwójnymi, jedna z dwoma
pojedynczymi) oraz obszernego pokoju dziennego z dwoma miejscami do spania oraz aneksem kuchennym. Dodatkowo apartamenty te posiadają dwie
oddzielne łazienki oraz balkon.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Alpejska familiada: W tym hotelu odbywają się również pobyty "Alpejska Familiada" To wyjazdy przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi w wieku
szkolnym z całodzienną opiekę nad Waszymi dziećmi i instruktorami narciarskimi. Kliknij tu i zobacz szczegóły oraz cennik opieki
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