
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

La Noria  08.02.2020
15.02.2020

1660.00 PLN 3320.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 1660.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 1660.00 PLN (12.09.1989)
Podróż tam: dnia: 08.02.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 15.02.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pokoj hotelowy pokój 2 osobowy Hotel w mieście: Commezzadura
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

*** Włochy/Val di Sole
Położenie i warunki narciarskie: Marilleva-Folgarida - nowoczesna i świetnie przygotowana stacja narciarska oferująca szeroki wybór doskonale
przygotowanych tras narciarskich. Znajduje się tutaj wiele propozycji dla początkujących narciarzy, sporo widokowych i długich nartostrad oraz kilka
naprawdę wymagających czarnych tras, nic więc dziwnego iż to właśnie Marilleva-Folgarida jest jedną z najbardziej znanych stacji regionu, dodatkową jej
zaletą jest połączenie siecią wyciągów i tras z Madonną di Campiglio. Zmęczeni narciarze mają okazję odpocząć w jednej z wielu restauracji czy barów na
stokach, snowboardziści znajdą tu również snowpark a dla najmłodszych zbudowano szkółkę narciarską. Madonna di Campiglio - jeden z najbardziej
znanych i ekskluzywnych kurortów narciarskich świata. Miasteczko z ponad 100 letnią tradycją miało okazję gościć cesarzowa Sissi i cesarz Franciszka
Józefa, zaś w dzisiejszych czasach Madonna gości najlepszych narciarzy i snowboardzistów podczas odbywających się ty corocznie zawodów Pucharu
Świata. Miejsce z jednej strony urzeka przepychem, ekskluzywnymi sklepami i restauracjami, z drugiej zaś przyciąga życiem nocnym i znanymi w całych
Włoszech pubami i dyskotekami. Madonna di Campiglio to jednak przede wszystkim idealne miejsce dla narciarzy: Madonna łączy się siecią wyciągów z
Marillevą i Folgaridą tworząc olbrzymi region narciarski, znajduje się tutaj także kilka słynnych tras jak: najdłuższa trasa Groste - 7 km, najtrudniejsza trasa
Spinale Direttissima - 1,9 km, różnica poziomów 600 m oraz trasa Pucharu Świata 3-Tre. Pinzolo - w sezonie 2010/2011 zostało połączone nową gondolą z
Madonną di Campiglio, ta dynamicznie rozwijająca się stacja zadowoli nie tylko początkujących i średnio zaawanwanych narciarzy ale także miłośników
wypraw narciarskich wśród pięknych widoków oraz rodziny z dziećmi, dla których przygotowano park zabaw Pratomatto (koło kolejki Pra Rodont),
snowboardziści również znajdą tu coś dla siebie - działa tu snowpark "Brentapark". Łącznie w Pinzolo jest ponad 35 km tras - to doskonałe miejsce aby
odpocząć od gwaru Madonny i zakosztować narciarstwa wśród dzikiej przyrody.
Karnet narciarski: Karnet narciarski: polecamy tutaj skipass SuperSkiRama: Bez ograniczeń ! Dowolna ilość dni w dowolnej stacji regionu Val di Sole. Dzięki
temu ski-passowi będą mogli Państwo korzystać z łączących się siecią tras i wyciągów z Madonną stacjami Marilleva i Folgarida. Uwaga - do wszystkich
typów ski-passów w Val di Sole wymagana jest fotografia oraz kaucja zwrotna za ski-pass 5 Euro. Terminy Free Ski: w terminach oznaczonych jako Free Ski
w cenie Skipass 6 dni: 28.11.15 - 19.12.15 oraz 2.04.2016 - 10.04.2016 w cenie Superskirama 6 dni
Hotel la noria: To przytulny, rodzinnie prowadzony i zadbany, niewielki hotel mający jedynie 13 pokoi. Znajduje się w miejscowości Daolasa gdzie znajdą
Państwo równiez sklepy spożywcze i sportowe czy bary i restaurację, zaledwie 400m od wyciągu narciarskiego Daolasa którym dotrzeć można do tras
Marillevy,Folgaridy i dalej do Madonny czy Pinzolo. W hotelu znajduje się recepcja, sympatyczny bar, i duma włascicieli pizzeria-restauracja serwująca
dania zarówno typowo włoskie jak i regionalne specjały. Wszystkie 13 pokoi wykończono w alpejskim stylu i wyposażono w łazienki, telewizję i łazienkę.
Bezpośrednio spod hotelu kursuje też skibuss dowożący gości do wyciągu w Daolasa (400m).
Wyżywienie: Dwa razy dziennie: śniadania (bogaty bufet szwedzki), obiadokolacje (menu z 3 zestawów do wyboru i bufet sałatkowy).
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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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