
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

Costa Verde  14.03.2020
21.03.2020

2260.00 PLN 4520.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2260.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 2260.00 PLN (12.09.1989)
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: Andalo
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

*** Włochy/Paganella
Położenie i warunki narciarskie:: Paganella leży na płaskowyżu, sprawia to iż jest to jedna z najbardziej widokowych stacji narciarskich, krajobrazy
naprawdę zapierają tutaj dech w piersiach a góry tworzą niesamowite kształty. Tras narciarskich jest to około 60 km, poprowadzono je do około 2.200 m
nad poziom morza i są obsługiwane przez nowoczesną sieć wyciągów (zupełnie nie ma tutaj orczyków). Trasy to głównie czerwone i niebieskie (jest i kilka
czarnych), długie i widokowe zjazdy dochodzą nawet do 7 km długości. Wiele tras przygotowano dla dzieci a na stokach znajdziecie tutaj wiele restauracji i
pubów z muzyką. Zaletą jest też fakt że poza okresem noworocznym jest tutaj zupełnie pusto, nie tylko nie ma kolejek do wyciągów ale i często można
znaleźć się samemu w otoczeniu gór.
Karnet narciarski wliczony w cenę: W cenie wliczono 6 dniowy skipass Paganella
Hotel costa verde: To hotel przygotowany specjalnie do przyjmowania rodzin z dziećmi, dysponuje dużymi pokojami ,w śród nich są też typowo rodzinne
suite składające się z dwóch sypialni, łazienki i przedsionka. Hotel znajduje się na wzgórzu co sprawia iż z lobby czy większości pokoi rozpościera się
wspaniały widok, a położony jest zaledwie 350m od wyciągów i tras Paganelli i 500m od centrum pełnego sklepów i rozrywek Andalo. Oddaje od do
Państwa dyspozycji restaurację z serwującą dania kuchni międzynarodowej oraz regionalne regionalne potrawy z Trentino, salę TV, bar, dla najmłodszych
sala gier i miniclub. Można także połączyć się z internetem Wifi. Wszystkie wyposażono w drewniane meble, telewizję, łazienkę z suszarką, większość pokoi
posiada balkon.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwu daniowe (w tym jedna regionalna), bar sałatkowy.
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. Dostępne terminy Alpejskiej Familiady dla tego hotelu do okresy od
17.01 - 2.03 Kliknij tu i zobacz szczegóły oraz cennik opieki
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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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