
WCZASY PAGANELLA***      

Miejsce pobytu: Włochy / Paganella

Termin: 26.01-02.02.2019 
Cena: 2490 PLN/os.
3,4 os. w pokoju – 2350 PLN/os.
Dzieci 2-8 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 1710 PLN/os.
Dzieci 8-16 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 2220 PLN/os.
Pokój dla singla – 3270 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. 

Hotel Costa Verde ***
To hotel przygotowany specjalnie do przyjmowania rodzin z dziećmi, dys-
ponuje dużymi pokojami,wśród nich są też typowo rodzinne suite składa-
jące się z dwóch sypialni, łazienki i przedsionka. Hotel znajduje się na
wzgórzu co sprawia iż z lobby czy większości pokoi rozpościera się
wspaniały widok, a położony jest zaledwie 350 m od wyciągów i tras Pa-
ganelli i 500 m od centrum pełnego sklepów i rozrywek Andalo. Oddaje
od do Państwa dyspozycji restaurację z serwującą dania kuchni między-
narodowej oraz regionalne regionalne potrawy z Trentino, salę TV, bar,
dla najmłodszych sala gier i miniclub. Można także połączyć się z inter-
netem Wifi. Wszystkie wyposażono w drewniane meble, telewizję, łazien-
kę z suszarką, większość pokoi posiada balkon. 

Wyżywienie: Śniadania - w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje dwudaniowe (do wyboru z kilku ze-
stawów) 

Cena zawiera :
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie : śniadania, obiadokolacje
- opieka pilota/rezydenta
- 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

http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@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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