WCZASY PAGANELLA*** S
Miejsce pobytu: Włochy / Paganella

Termin: 26.01-02.02.2019
Cena: 2880 PLN/os.
3,4 os. w pokoju – 2700 PLN/os.
Dzieci 2-8 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 1330 PLN/os.
Dzieci 8-12 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 2190 PLN/os.
Dzieci 12-16 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 2540 PLN/os.
Pokój dla singla – 3320 PLN/os.
FREESKI – Karnet narciarski w cenie wyjazdu!
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.
Alpen Andalo Club Hotel ***Superior
Położony jest w samym centrum pełnego sklepów, restauracji i rozrywek Andalo, zaledwie 400m od wyciągów i tras stacji narciarskiej Paganella. To jeden z najbardziej znanych obiektów i miejsce spotkań w
Andalo. Ten elegancki i doskonale wyposażony hotel wyposażono w
wellness Thermae Aphrodite w którym znajdą Państwo kryty basen,
masaże wodne, saunę i łaźnię turecką oraz rzymska (dzieci poniżej 15
lat mogą korzystać jedynie z basenu). Hotel posiada również mini-club
dla dzieci, ogrzewaną narciarnię, dyskotekę, salon-bar oraz bibliotekę i
salę konferencyjną na 200 osób. Pokoje hotelu Alpen są elegancko i
gustownie urządzone, wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę, telefon, telewizory LCD, suszarkę do włosów, sejf, większość także posiada balkon.
Wyżywienie: Hotel oferuje wyjątkowo dobrą kuchnię, śniadania - w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje dwudaniowe (do wyboru z kilku zestawów).
Cena zawiera :
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie : śniadania, obiadokolacje
- możliwość korzystania ze strefy wellness w tym z basenu krytego
- opieka pilota/rezydenta
- darmowy miejsce na parkingu niestrzeżonym (parking strzeżony dodatkowo płatny)
- ubezpieczenie KL, NNW
- SKIPASS: 6 dni Paganella
Organizator:
Biuro Podróży „GRELAND TOUR”
70-471 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 14 , tel. +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl

Dopłaty/zniżki:
- napoje do obiadokolacji
- opłata turystyczna (płatna na miejscu ok. 1,5 EUR/os. dzień – płatna od 14 roku życia)
Karnet narciarski wliczony w cenę!
w cenę wliczyliśmy skipass 6 dni Paganella, pozwala on na korzystanie z całej sieci wyciągów w tej stacji.
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. - Szczegóły na zamówienie
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