
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.
Włochy
Veneto

Malga Ciapela  14.03.2020
21.03.2020

1760.00 PLN

Podróż tam: dnia: 14.03.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 21.03.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pokoj hotelowy pokój 2 osobowy Hotel w mieście: Malga Ciapela
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

** Włochy/Marmolada
Położenie i warunki narciarskie: Malga Ciapela - miejscowość położona u stóp słynnego lodowca Marmolada (najwyższy szczyt w Dolomitach około 3400 m
n.p.m. pokryty lodowcem). Stąd rozpoczynają się wyciągi i trasy na lodowiec Marmolada który siecią wyciągów łączy się ze słynną Sella Ronda - największa
stacja narciarska Włoch - bez odpinania nart dotrzecie Państwo do takich jej części jak Val Gardena, Arabba, Alta Badia. Sella Ronda oferuje trasy dla
wszystkich - dla początkujących i najmłodszych narciarzy znajdziemy tu kilka śnieżnych placów zabaw z taśmami wyciągowymi, zaś na rozległym terenie u
podnóża góry Belvedere oraz w Alta Badia znajdują się liczne widokowe trasy idealne do nauki jazdy czy rodzinnych wypraw. Z kolei wytrawni,
zaawansowani narciarze z pewnością nie będą zawiedzeni zjazdami z Marmolady oraz z tras z Arabby, czy samą trasą wokół masywu Sella, 50
kilometrowym szlakiem - którym okrążenie Selli bez powtarzania dwukrotnie żadnej z tras zajmie cały dzień. Coś dla siebie znajdą tutaj również
snowboardziści - znajdują się tutaj kilka snow-parków, istnieją również możliwości uprawiania zjazdów off-piste.
Hotel malga ciapela: Ten niewielki, rodzinnie prowadzony hotel to świetna propozycja dla zapalonych narciarzy. Położony w górnej części miejscowości w
odległości 200 m od dolnej stacji wyciągów na Marmolade i około 300 m od wyciągów łączących Malga Ciapella z Arabbą i Sella Rondą. Do dyspozycji
państwa pokoje dwu osobowe z możliwością dostawki wyposażone w łązienkę, telewizor, suszarkę oraz telefon. W hotelu regionalna restauracja,
narciarska tawerna, narciarnia oraz sauna - bezpłatna dla gości hotelu. Dodatkową atrakcją będą tutaj organizowane przez hotel w każdy czwartek
regionalne kolacje. Niezapomniana panorama otaczających szczytów dochodzących do wysokości 3400 m n.p.m.
Wyżywienie: Śniadania - w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje dwudaniowe (do wyboru z kilku zestawów).
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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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