Włochy - Lavarone – Grand Hotel Astoria ****

Termin: 08.12-15.12.2018 lub 15.12-22.12.2018
Cena:

1790 PLN/os. dorosła w pokoju 2 os. w terminie 08.12-15.12.2018
1840 PLN/os. dorosła w pokoju 2 os. w terminie 15.12-22.12.2018
Zniżki dla dzieci, młodzieży, 3 i 4 os. w pokoju do szczegółowego ustalenia

Położenie i warunki narciarskie: Region narciarski Folgaria, nazywany również w ramach połączenia z Lavarone
– Alpe Cimbra, to stała pozycja na mapie naszych ośrodków. W Folgarii każdy narciarz znajdzie coś dla siebie,
znajdziemy tu zarówno łatwe, średnie jak i trudne trasy zjazdowe a dowodem na to są cyklicznie organizowane od
2014 roku treningi juniorskiej kadry Włoch w narciarstwie alpejskim na czarnej trasie Martinella. Niewątpliwym
atutem tras narciarskich w Folgarii jest ich położenie, bowiem te najniżej usytuowane znajdują się na wysokości aż
1200 m n.p.m. Nasi Klienci doceniają również ich doskonałe przygotowanie, nawet w okresie trudnych warunków
śniegowych, możliwe dzięki bardzo nowoczesnemu systemowi sztucznego naśnieżania. Łącznie w ramach jednego
skipassu otrzymujemy w Folgarii wraz z Lavarone ponad 100 km nartostrad.
Na wszystkich odwiedzających Lavarone czekają oprócz jazdy na nartach liczne aktywności dla całej rodziny, takie
jak jazda na łyżwach na Jeziorze Lavarone lub snowtubing niedaleko terenu narciarskiego. Podczas wycieczki w
rakietach śnieżnych lub spaceru można poznawać (z lub bez przewodnika) trasy do wędrówek o łącznej długości
niemal 200 km. W dzielnicy Bertoldi dostępny jest ponadto tor saneczkowy o długości 700 m.

Organizator:
Biuro Podróży „GRELAND TOUR”
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. Kom: +48 881-345-135, tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl

Grand Hotel Astoria **** - Położony bezpośrednio w centrum miejscowości 4-gwiazdkowy Grand Hotel Astoria
znajduje się ok. 500 m od wyciągów narciarskich w Lavarone, jak również ok. 50 m od przystanku autobusowego
dla narciarzy. Z hotelu roztacza się piękny widok na jezioro Lavarone. Pokoje przytulnie urządzone posiadają
prysznic/WC, TV sat., telefon, sejf, suszarkę do włosów, niektóre również balkon lub taras.
Do wyposażenia tego komfortowo urządzonego hotelu należy recepcja, lobby, Wi-Fi (w cenie), pokoje TV i
wypoczynkowy, jadalnia, restauracja, czytelnia, bar i kawiarnia. Bezpłatnie do Państwa dyspozycji hala do squasha,
tenis stołowy, piłkarzyki i bilard. Do dyspozycji bezpłatne miejsca parkingowe oraz płatny garaż. W bezpłatnej
strefie wellness mają Państwo do dyspozycji studio fitness, basen kryty, saunę, jacuzzi na zewnątrz i łaźnię parową.
Za opłatą goście mogą skorzystać z masaży.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje – serwowane, do wyboru z menu, bufet sałatkowy, deser.

Cena zawiera:
- zakwaterowanie 7 noclegów
- karnet narciarski 6 dni Alpe Cimbra Folgaria - Lavarone
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
- korzystanie z hotelowego centrum wellness (basen, jacuzzi, łaźnie tureckie, strefa relaksu, fitness)
- korzystanie z piłkarzyków, ping-ponga, squasha, bilarda, sala łucznicza, pokój gier dla dzieci
- przechowalnia sprzętu narciarskiego

Dopłaty/zniżki:
- opłata turystyczna (płatna na miejscu) - 2 Euro os./dzień (płatne od 14 roku życia)
- dopłata do pokoju dla singla – 450 PLN/turnus
- napoi do obiadokolacji

Warunki:
- cena kalkulowana przy kursie 1 EUR = 4,2 PLN

Organizator:
Biuro Podróży „GRELAND TOUR”
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. Kom: +48 881-345-135, tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl

