
Hotel Bellavista*** - Cortina d'Ampezzo - Calalzo di Cadore
FREESKI – dojazd autokarem

OFERTA GRUPOWA 2019

Termin: Cena/os. dorosła:

11.01-20.01.2019 2890

01.03-10.03.2019 2990

Cortina d'Ampezzo: Zimowa stolica Włoch, ekskluzywne miejsce wypoczynku zimowego, gdzie co rok goszczą 
gwiazdy kina, politycy i najbogatsi tego świata, miejsce znane z Zimowej Olimpiady w 1956 roku, zawodów 
Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim oraz... z filmu "James Bond". Miasto położone w kotlinie otoczone 
wysokimi szczytami dochodzącymi do wysokości 3243 metrów nad poziomem morza znajdziecie tutaj Państwo 
wspaniałe widoki, wysokogórski charakter a jednocześnie niesamowitą atmosferę utrzymanych w klimacie 
początku ubiegłego stulecia hoteli, sklepów i restauracji. 

Opis hotelu: Rodzinnie prowadzony już od kilku pokoleń, emanuje atmosferą ciepła i gościnności. Położony w 
miejscowości Calalzo di Cadore oddalonej od Cortiny d'Ampezzo o ok. 25 kilometrów miejscowości malowniczo 
zawieszonej pomiędzy górami a jeziorem. Dogodny dojazd do stacji narciarskich, liczne sklepy, restauracje, hotele
i niezapomniane widoki stanowią o atrakcyjności tej miejscowości. Hotel odnowiony i rozbudowany w 2005 roku, 
nie zatracił swojej atmosfery i regionalnego wystroju, Bellavista słynie z niesamowitej, gościnności jego właścicieli,
dzięki której przybywający tutaj goście poczuć mogą się jak członkowie włoskiej rodziny. W sezonie odbywają się 
tutaj zabawy, wieczory taneczne i animacje, które sprawią iż czas spędzony tutaj na długo pozostanie w Państwa 
pamięci. Dodatkowo w hotelu znajdą Państwo otwarty w 2009 roku basen kąpielowy i jacuzzi oczywiście 
bezpłatne dla gości hotelu.

Organizator:
         Biuro Podróży „GRELAND TOUR”

70-471 Szczecin, al. Wojska Polskiego 14, fax: +48(91) 882-90-44 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.naszeewakacjepl ; www.shop.greland.pl
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Pokoje: Hotel oferuje swoim gościom pokoje urządzone w alpejskim stylu, wyposażone w łazienkę, telewizor oraz 
telefon.

Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwudaniowe, bar sałatkowy. 

Cena zawiera: Cena nie zawiera: 
- zakwaterowanie 7 noclegów - taksy klimatycznej
- wyżywienie – 7 x śniadania, obiadokolacje - napojów do obiadokolacji
- korzystanie z basenu i jacuzzi - składka na TFG – 10 PLN/os.
- wieczorne dyskoteki w hotelu
- ubezpieczenie
- przejazd autokarem
- Skipass 6 dni Cortina D'Ampezzo

Zniżki/dopłaty:
- dzieci do 8 lat jako 3 osoba w pokoju: zniżka ok. 30%
- dzieci do 16 lat jako 3 osoba w pokoju: zniżka ok. 15%
- pokój 1 osobowy: dopłata - 390 zł/os.
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