
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
Południowy Tyrol

Haus An Der Luck  21.03.2020
28.03.2020

1970.00 PLN

Podróż tam: dnia: 21.03.2020 godz. 00:00**
Powrót: dnia: 28.03.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pokoj hotelowy pokój 2 osobowy Hotel w mieście: Barbian
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

***+ Włochy/Val Gardena
Położenie i warunki narciarskie: Val Gardena - dolina ta to jeden z najsłynniejszych ośrodków narciarskich Europy. O mających tutaj miejsce wydarzeniach
głośno jest, kiedy na tutejszych stokach rozgrywane są mistrzostwa świata w konkurencjach szybkościowych. Kiedy reprezentacje krajowe nie ścigają się
tutaj, na stoki wyjeżdża dziesiątki tysięcy narciarzy żądnych wspaniałego zimowego wypoczynku. Rzesze miłośników "Białego szaleństwa" rokrocznie
wybierają Val Gardenę na miejsce swojego zimowego urlopu. Trudno się temu dziwić. Znajdziemy bowiem tutaj bogatą ofertę stoków dla narciarzy o
każdych umiejętnościach. Dodatkowe atuty tego renomowanego kurortu to dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna, duża ilość dni słonecznych w
ciągu roku, świetnie przygotowane trasy narciarskie, oraz piękne górskie krajobrazy.
Karnet narciarski: Proponujemy karnet narciarski Dolomiti Superski - dzięki któremu będziecie mogli skorzystać zarówno ze stoków Val Gardeny jak i z
łączących się z nimi stacji: Sella Ronda, Arabba, Alta Badia, Val di Fassa oraz Alpe di Siusi. Do stacji narciarskich w Val Gardena klientów wykupujących
dojazd autokarem lub lotniczy dowiezie bezpłatnie nasz autokar.
Hotel haus an der luck: Hotel Haus an der Luck*** znajduje się w miejscowości Barbiano, zaledwie 15 km od stacji narciarskiej w Val Gardena (St. Urlich).
Hotel ten to idealne miejsce na wypoczynek w atmosferze wyjątkowej południowo tyrolskiej gościnności, jest także doskonale wyposażony: posiada
welness centrum z krytym basenem, masażami wodnymi oraz sauną fińską. Znajduje się tutaj także restauracja z której rozpościera się wspaniały widok na
szczyty Dolomitów, serwującą wyśmienite dania zarówno kuchni włoskiej jak i typowo regionalne przysmaki oraz bar w którym można zakosztować typowo
włoskiego cappuccino i tyrolskiego strudla. Haus an der Luck oddaje do Państwa dyspozycji komfortowe pokoje jednoi, dwu, trzy i czteroosobowe,
wyposażone w łazienkę z z prysznicem i suszarką, telewizję satelitarną, sejf oraz telefon i balkon.
Wyżywienie: Bardzo dobra kuchnia: śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwu daniowe (dwa zestawy do wyboru), bar 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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