
  
Włochy - Folgaria - Hotel Nevada ***

Termin: 08.12-15.12.2018 lub 15.12-22.12.2018

Cena: 
 1950 PLN/os. dorosła w pokoju 2 os. w terminie 08.12-15.12.2018

  1990 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. 

Folgaria to również nazwa miasteczka, w którym znajdziemy długi i urokliwy deptak z licznymi restauracjami, 
barami, sklepami, a nawet lokalnym teatrem i kinem a to z pewnością cecha wyróżniająca ten kurort alpejski 
spośród innych.. W Folgarii znajdziemy także nowoczesne lodowisko oraz pełnowymiarowy publiczny basen. 
Region Folgaria, chociaż położony na południe od Trydentu, pod względem komunikacyjnym jest bardzo 
komfortowy – od autostrady dzieli go bowiem niespełna 20 km.

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 

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


Hotel Nevada *** - Hotel jest usytuowany w dzielnicy Frazione Costa w trydenckiej miejscowości Folgaria. 
Pokoje w obiekcie oferują telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, suszarkę do włosów i łazienkę z 
wanną lub prysznicem. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny parking a w pomieszczeniach ogólnodostępnych 
bezpłatne Wi-Fi.

W pobliżu obiektu rozpoczyna się wiele ścieżek turystycznych, a wyciągi narciarskie są oddalone o zaledwie 400 
metrów. 

Obiekt udostępnia bezpłatne centrum odnowy biologicznej z siłownią i krytym basenem z podgrzewaną wodą. 
Goście mogą również skorzystać z dodatkowej usługi opieki na dziećmi, a na terenie obiektu cyklicznie odbywają 
się występy rozrywkowe. 

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 z napojami (woda i wino)
- korzystanie z hotelowego centrum wellness (sauna, łaźnia turecka, bicze wodne, maszyna z lodem) siłowni, strefy
relaksu, basenu w godzinach 15:00-20:00
- 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

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 
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