
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

Sporthotel Forte  18.01.2020
25.01.2020

1930.00 PLN 3860.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 1930.00 PLN (12.09.1989) Dorosły: 1930.00 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: Sella Nevea
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

*** Włochy/Sella Nevea
Położenie i warunki narciarskie:: Sella Nevea to stacja narciarska idealna dla chcących uniknąć kolejek do wyciągów czy tłoku na stokach, świetnie nadaje
się do rodzinnego uprawiania narciarstwa, stacja oferuje bowiem 15 km widokowych tras idealnych wręcz do nauki i relaksu, ale i zaawansowani narciarze
znajdą tu coś dla siebie. Najdłuższe zjazdy to Canin Agonistica oraz Canin Turistica. Turistica to nartostrada idealna dla miłośników widoków, relaksu i
spokoju, mimo że jest dość długa spokojnie można ją polecić też rodzinom z dziećmi, Agonistica zaś jest stroma, choć świetnie przygotowana i
zabezpieczona polecana zaawansowanym, to tutaj przyjeżdżają trenować włoscy zawodnicy, stok ma homologację na zawody najwyższej rangi, a corocznie
odbywają się tutaj zawody Pucharu Europy. Sella Nevea ma też specyficzny mikroklimat, uznaje się ją za jedną z najbardziej śnieżnych lokalizacji we
Włoszech (śnieg leży tu od grudnia aż do początku maja), to tutaj też zanotowano najwyższą w Europie pokrywę śnieżną: ponad 6 metrów ! Przy dobrej
pogodzie z wyżej położonych tras można podziwiać... Adriatyk ! Tarvisio - Monte Lussari - Wyjątkowo widokowe stacja narciarska oferuje 25 km tras (2
czarne, 6 czerwonych, 7 niebieskich, obsługiwanych przez 2 telekabinowe kolejki linowe, 5 wyciągów krzesełkowych, 5 wyciągów orczykowych), wśród
których znajduje się jedna z najlepszych tras włoskich Prampero o długości prawie 4.000 m. To jedna z niewielu stacji w Alpach gdzie mamy okazję być
jedynymi na stoku, większa ilość narciarzy pojawia się tu tylko w weekendy. Stacja ta poza wyznaczonymi, świetnie utrzymanymi trasami oferuje też
idealne tereny na zboczach Monte Cacciatore do zjazdów Freeride. Wjeżdżając na wysokość 1770m dotrzemy na nartach pod niezwykle malowniczą
kaplicę i przyległą do niej małą osadę.
Karnet narciarski wliczony w cenę: W cenie wliczono 6 dniowy skipass Sella Nevea (w tym 3 dzień Tarvisio!)Dla osób korzystających z transportu
autokarowego zapewniamy transfer przez 3 dni do Tarvisio na wyciągi
Sport hotel forte: leży dosłownie przy wyciągach i trasach Sella Nevea, odnowiony w 2011 roku jest wręcz idealnym wyborem na rodzinny pobyt w Alpach,
wiele atrakcji znajdą też miłośnicy wieczornych rozrywek i animacji. Sport hotel Forte wyposażono całodobową recepcję, bar, pizzerię, pokój gier,  jest
także narciarnia i sala gier a dla dzieci: mini - club. Elegancka restauracja hotelowa serwuje dania kuchni międzynarodowej oraz typowo włoskie, można
także spróbować lokalnych specjałów. Posiłki serwowane są w formie bogatego bufetu, nie zapomniano również o daniach wegetariańskich i
bezglutenowych. Po aktywnym dniu na nartach zrelaksować można się w hotelowym welness, wewnątrz którego znajduje whirlpool i sauna . Hotel oddaje
do Państwa dyspozycji 110 pokoi, każdy z nich wyposażono w łazienkę, telewizję, telefon, łącze internetowe Wifi (odpłatnie) większość pokoi posiada
również balkony.  
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego.
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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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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