
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
Veneto

Barisetti  18.01.2020
25.01.2020

2520.00 PLN 5040.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2520.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 2520.00 PLN (12.09.1989)
Podróż tam: dnia: 18.01.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 25.01.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pokoj hotelowy pokój 2 osobowy Hotel w mieście: Cortina d'Ampezzo
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

*** Włochy/Cortina d'Ampezzo
Położenie i warunki narciarskie: Położenie i warunki narciarskie: Cortina d'Ampezzo: Zimowa stolica Włoch, ekskluzywne miejsce wypoczynku zimowego
gdzie co rok goszczą gwiazdy kina, politycy i najbogatsi tego świata, miejsce znane z Zimowej Olimpiady w 1956 roku, zwodów Pucharu Świata w
Narciarstwie Alpejskim oraz... z filmu "James Bond". Miasto położone w kotlinie otoczone wysokimi szczytami dochodzącymi do wysokości 3243 metrów
nad poziomem morza znajdziecie tutaj Państwo wspaniałe widoki, wysokogórski charakter a jednocześnie niesamowitą atmosferę utrzymanych w klimacie
początku ubiegłego stulecia hoteli, sklepów i restauracji. Narciarsko zaś Cortina to setki kilometrów tras narciarskich - zarówno dla zupełnie początkujących
narciarzy jak i dla wytrawnych miłośników białego szaleństwa których zadowolą trasy na których rozgrywa się zawody Pucharu Świata. Cortina d'Ampezzo
obejmuje tak duże stacje, jak: Passo Falzarego, Tofana, Socrepes, Faloria i Passo Tre Croci, podczas tego wyjazdu szusowali będziemy również po jednym
dniu w stacjach narciarskich Auronzo i Misurina. Do dyspozycji Państwa 55 nowoczesnych wyciągów, 140 km wspaniałych widokowych tras narciarskich.
Dolne stacje 1224 m.n.p.m, górne stacje 3243 m.n.p.m.
Karnet narciarski :: Polecamy zakup skipassu Cortina d'Ampezzo, pozwala on na korzystanie z całej sieci wyciągów w tym kurorcie.  Termin Free Ski : w
terminie 29.11 - 19.12.2015 oraz 26.03 - 10.04.2016 w cenie skipass 6 dni Cortina d'Ampezzo
Hotel barisetti: To wysokiej klasy hotel który łączy w sobie wysoką jakość obsługi oraz przytulny i ciepły charakter Dolomitów. Położony zaledwie 300
metrów od słynnego deptaku "Corso Italia" pełnego luksusowych sklepów, kawiarni i restauracji, oraz tylko 50 m od gondoli Freccia nel Cielo (Tofana), do
pozostałych wyciągów można dotrzeć skibusem, którego przystanek znajduje się przy hotelu. Hotel wykończono w alpejskim stylu, znajduje się tutaj lobby
bar, znakomita restauracja serwująca dania kuchni włoskiej i międzynarodowe specjały, strefa welness gdzie po nartach zrelaksować można się w saunie.
Dostępny jest także parking oraz ogrzewana narciarnia. Hotel oddaje do Państwa dyspozycji pokoje elegancko wykończone w regionalnym stylu i
wyposażone w łazienki, suszarki do włosów, telewizję oraz sejf a także bezpłatne łącze Wifi
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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