
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

Miravalle  21.03.2020
28.03.2020

1720.00 PLN 3440.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 1720.00 PLN (13.09.1989) Dorosły: 1720.00 PLN (13.09.1989)
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: Soraga
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
** Czas przybliżony

**+ Włochy/Val di Fassa
Położenie i warunki narciarskie: Val di Fassa to jeden z największych i najlepiej zagospodarowanych pod względem infrastruktury dla narciarzy region
Dolomitów. Jej perła to słynna Sella Ronda i lodowiec Marmolada. Idealne miejsce na ski pass DolomitiSuperSki ! Położenie hotelu daje możliwość
korzystania z sieci wyciągów narciarskich w Canazei skąd rozpoczyna się słynna Sella Ronda - najwiękasza stacja narciarska Włoch - bez odpinania nart
dotrzecie Państwo do takich jej części jak Val Gardena, Arabba, a przede wszystkim na słynną Marmoladę (najwyższy szczyt w Dolomitach około 3400 m
n.p.m. pokryty lodowcem). Sella Ronda oferuje trasy dla wszystkich - dla początkujących i najmłodszych narciarzy znajdziemy tu kilka śnieżnych placów
zabaw z taśmami wyciągowymi, zaś na rozległym terenie u podnóża góry Belvedere znajdują się liczne widokowe trasy idealne do nauki jazdy czy
rodzinnych wypraw. Z kolei wytrawni, zaawansowani narciarze z pewnością nie będą zawiedzeni zjazdami z Marmolady, czy samą trasą wokół masywu
Sella, 50 kilometrowym szlakiem - którym okrążenie Selli bez powtarzania dwukrotnie żadnej z tras zajmie cały dzień. Coś dla siebie znajdą tutaj również
snowboardziści - znajdują się tutaj kilka snow-parków, istnieją również możliwości uprawiania zjazdów off-piste.
Karnet narciarski: Karnet Narciarski: Atutem miasteczka Soragajest jego położenie dające możliwość szusowania w najwspanialszych stacjach Dolomitów:
Val di Fassa, Sella Ronda, Tre Valli a nawet Val di Fiemme. Tutaj polecamy ski-pass 3 dni Val di Fiemme + 3 dni Dolomitisuperski, pozwalający bez
ograniczeń korzystać 6 dni z wyciągów w całym Val di Fiemme zaś korzystać przez 3 dni z wyciągów w całym regionie Dolomitisuperski lub skipass
Dolomitisuperski który z kolei pozwala całe 6 dni cieszyć się dowolną stacją całego konsorcjum. Terminy oznczone FREESKI: W terminach 26.11 -
24.12.2016 oraz 19.03 - 12.04.2017 w cenie Dolomitisuperski 6 dni. Dojazd do wyciągów: Z hotelu dotrzeć można ski-bussem do stacji narciarskiej w Passo
San Pelegrino, stąd możecie Państwo dotrzeć też do stacji do Alpe Lusia-Bellamonte oraz Falcade.
Hotel miravalle ***: to elegancki ale przytulny hotel idealnie wręcz położony : 3 km od centrum miasteczka Moena i 4 km od wyciagów Alpe Lusia,
zarówno do wyciągów jak i do centrum Moeny dotrzeć można skibusem. Wnętrza hotelu wykończono w regionalnym stylu, znajdą tu Państwo restaurację
którą zaprojektowano tak aby goście mogli podziwiać okoliczne szczyty i serwującą włoską kuchnię oraz regionalne specjały, welness z sauną parową i
suchą oraz bar i narciarnię. W hotelowym lobby korzystać można za opłatą z Wifi. Hotel oddaje do Państwa dyspozycji pokoje, również przytulnie i
elegancko wykończone, wszystkie wyposażono w łazienki z wc, suszarkę, telewizję, telefon oraz sejf.
Wyżywienie: śniadanie bufet szwedzki, obiadokolacje serwowane (do wyboru z menu) deser i bar sałatkowy, do obiadokolacji w cenie wliczona jest woda.
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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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