
                                                    

Hotel Galassia *** - WŁOCHY – Prato Nevoso
FREESKI – dojazd autokarem

OFERTA GRUPOWA 2019

Termin: Cena/os. Dorosła w PLN Zniżka dla 3,4 os. w 
pokoju (bez względu na 
wiek) w PLN

11.01-20.01.2019 2190 -300

01.03-10.03.2019 2660 -380

15.03-24.03.2019 2190 -300

Położenie i warunki narciarskie: hotel położony w Prato Nevoso Alto, jednej z miejscowości 
wchodzących w skład Mondole Ski, tuz pod wyciągami stacji narciarskiej oferującej ponad 100 km 
połączonych ze sobą tras. Pratonevoso (Cuneo, Włochy) jest jednym z najbardziej zaawansowanych 
ośrodków narciarskich w Piemoncie. Rozciąga się od wioski położonej na wysokości 1500m do 2300m 
na górze Mondolè. Teren obfituje zarówno w łagodne, jak i bardziej zaawansowane, dobrze utrzymane 
stoki. Każdy narciarz znajdzie z pewnością teren idealnie dopasowany do swojego poziomu jazdy. 
Narciarstwo w Mondole jest wielką domeną Pratonevoso i Artesina. Znajduje się tu około 100 km tras 
zjazdowych, 5 szkół narciarskich, ponad 170 trenerów, Snow Park ze skocznią. Znajdują się tutaj 
również dwa oświetlone stoki, na których znajdują się 4 - osobowe wyciągi krzesełkowe. Pratolandia, to 
park rozrywki o obszarze 10000 m kwadratowych. 

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 ; www.nartywalpach.com.pl

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


Opis hotelu: to kompleks hotelowy, który składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków. Hotel 
oferuje bogatą infrastrukturę, a położenie tuż przy stokach narciarskich (ok. 50 metrów) daje swobodę 
wyboru godziny, o której zaczniemy wspaniałą przygodę na nartach.
Pokoje: ładnie urządzone, z łazienkami z prysznicem lub wanną, suszarka do włosów. Pokoje 2-, 3-
osobowe, Tv sat, telefon, sejf. 
Do dyspozycji gości: centrum wellness: basen, łaźnia turecka, jacuzzi, sala telewizyjna, bar, dwie 
restauracje, taras słoneczny, parking, narciarnia, mini Club, sala dyskotekowa (teatralna), Wi-Fi w 
recepcji.

Wyżywienie: Śniadania - w formie bufetu. Obiadokolacje - bufet sałatek, pierwsze i drugie danie (wybór 
z kilku wariantów), deser. Kuchnia regionalna i międzynarodowa bardzo dobrze oceniania przez naszych
klientów. 

Cena zawiera: Cena nie zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w pokojach 2 
osobowych 
- przejazd autokarem
- wyżywienie HB (śniadania i 
obiadokolacje)
- wstęp do centrum wellness
- skipass 6 dni Mondole Ski
- ubezpieczenie KL, NNW i SKI 
(OC z kosztami ratownictwa)

- napoi zamawianych 
indywidualnie

- opłata turystyczna (płatna na 
miejscu) 
- łaźnia Turecka – 5 Eur/os.
- dopłata do pokoju dla singla – 
490 PLN
- zniżka za dojazd własny – 300 
PLN/os.
- składka na turystyczny fundusz 
gwarancyjny - 10 PLN/os.
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