Monte Bondone - Hotel Augustus **+
Widokowe trasy narciarskie i hotel tuż przy wyciągu !
Karnet narciarski w cenie wyjazdu!
Termin: 26.01 – 02.02.2019
Cena: 2180 PLN/os.
3,4 osoba w pokoju – 2060 PLN/os.
Dzieci 2-8 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 980 PLN/os.
Dzieci 8-16 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 1680 PLN/os.
Pokój dla singla – 2400 PLN/os.

Monte Bondone to wyjątkowo widokowa stacja narciarska, położona jest nieopodal Trento (20 minut od
autostrady Brennero), w miejscu z którego podziwiać można niesamowitą panoramę Alp Dolomiti di Brenta,
koniecznie więc warto wyposażyć się w sprzęt fotograficzny! Sezon narciarski trwa tu od grudnia do kwietnia, zaś
sama stacja narciarska oferuje 70 hektarów tras narciarskich, wyposażonych w sprzęt naśnieżający i
obsługiwanych przez nowoczesne wyciągi. Trasy rozpoczynają się tutaj w Vaneze 1350 m n.p.m. i sięgają Cima
del Palon na wysokości 2100 m n.p.m. Poza trasani znajduje się tutaj znajduje się super-halfpipe (długa na 120 i
wysoka na 5,5m) oraz snowpark, a dla narciarzy biegowych przygotowano 26 km doskonałych tras (centrum
Fondo delle Viote). Ta stacja narciarska zadowoli nie tylko rodziny z dziećmi dla których otwarto wiele parków
zabaw na śniegu, ale i miłośników długich widokowych zjazdów którzy między innymi znajdą tutaj słynną 3,5 km
trasę Gran Pista. Po dniu białego szaleństwa zrelaksować można się w licznych pubach i barach apres-ski.
Skipass wliczony w cenę: Monte Bondone 6 dni - pozwala on na korzystanie wyciągów w całym ośrodku Monte
Bondone przez 6 dni spośród których 1 dzień można też skorzystać z wyciągów w Paganelli oraz 1 dzień w
Folgaria. Kaucja zwrotna za skipass 5 EUR/os.
Hotel Augustus **+ Rodzinny hotel położony zaledwie 100 m od wyciągów i tras, blisko centrum miejscowości
Vaneze. Oddaje od do Państwa dyspozycji 80 wygodnych i przestronnych pokoi (również pokoje rodzinne),
wszystkie wyposażone w łazienki z wc i prysznicem, każdy z pokoi posiada również balkon.
Hotelowa restauracja oferuje dania kuchni włoskiej i międzynarodowej a także regionalne przysmaki.
Znajdziecie tutaj Państwo również sympatyczny włoski bar gdzie skosztować można typowego espresso czy
cappuccino, narciarnię salę telewizyjną i salę spotkań. W hotelu (w barze, recepcji) można też korzystać z
internetu Wifi (odpłatnie).
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

Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwudaniowe serwowane, z deserem.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW
- opiekę pilota-rezydenta
- skipass Monte Bondone 6 dni w tym 1 dzień Paganella i 1 dzień Folgaria
Cena nie zawiera :
- dojazdu
- taksy klimatycznej (ok. 1,5 EUR/os./dzień – płatne od 14 roku życia)
- napojów do obiadokolacji
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Biuro Podróży GRELAND TOUR
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