
Hotel REGINA ELENA *** - Terme Val Rendena

Madonna di Campiglio
OFERTA DLA GRUP 2019

Termin: Cena/os. dorosła:

11.01-20.01.2019 1890

01.03-10.03.2019 1990

Karnety narciarskie – cenniki 2017/2018:
Pinzolo 6 dni:
* Niski sezon (do 26.01 i od 12.03) – 175 EUR/os. Dorosła, 123 EUR/os. Junior
* Wysoki sezon (od 27.01 do 11.03) – 202 EUR/os. Dorosła, 141 EUR/os. Junior
Skiarea 6 dni (Pinzolo, Madonna, Folgarida-Marilleva, Pejo):
* Niski sezon (do 26.01 i od 12.03) – 237 EUR/os. Dorosła, 166 EUR/os. Junior
* Wysoki sezon (od 27.01 do 11.03) – 271 EUR/os. Dorosła, 190 EUR/os. Junior

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.nanartywalpy.pl ; www.shop.greland.pl

http://www.shop.greland.pl/
http://www.nanartywalpy.pl/
http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@grelandtour.com.pl


Położenie i warunki narciarskie:
Madonna di Campiglio - jeden z najbardziej znanych i ekskluzywnych kurortów narciarskich świata. 
Miasteczko z ponad 100 letnią tradycją miało okazję gościć cesarzowa Sissi i cesarz Franciszka Józefa, 
zaś w dzisiejszych czasach Madonna gości najlepszych narciarzy i snowboardzistów podczas 
odbywających się ty corocznie zawodów Pucharu Świata. Miejsce z jednej strony urzeka przepychem, 
ekskluzywnymi sklepami i restauracjami, z drugiej zaś przyciąga życiem nocnym i znanymi w całych 
Włoszech pubami i dyskotekami. Madonna di Campiglio to jednak przede wszystkim idealne miejsce dla 
narciarzy: Madonna łączy się siecią wyciągów z Marillevą i Folgaridą tworząc olbrzymi region narciarski, 
znajduje się tutaj także kilka słynnych tras jak: najdłuższa trasa Groste - 7 km, najtrudniejsza trasa 
Spinale Direttissima - 1,9 km, różnica poziomów 600 m oraz trasa Pucharu Świata 3-Tre.
Pinzolo - w sezonie 2010/2011 zostało połączone nową gondolą z Madonną di Campiglio, ta 
dynamicznie rozwijająca się stacja zadowoli nie tylko początkujących i średnio zaawanwanych narciarzy 
ale także miłośników wypraw narciarskich wśród pięknych widoków oraz rodziny z dziećmi, dla których 
przygotowano park zabaw Pratomatto (koło kolejki Pra Rodont), snowboardziści również znajdą tu coś 
dla siebie - działa tu snowpark "Brentapark". Łącznie w Pinzolo jest ponad 35 km tras - to doskonałe 
miejsce aby odpocząć od gwaru Madonny i zakosztować narciarstwa wśród dzikiej przyrody. 

Opis hotelu:
Hotel charakteryzuje się gościnnością, życzliwością i bardzo dobra obsługą swoich klientów.
Mieści się u podnóża włoskich Dolomitów, w Trentino, spokojnej i cichej okolicy w miasteczku Caderzone
Terme, zaledwie 3 km od stoków narciarskich, gdzie można dojechać busem zatrzymującym się 
bezpośrednio przy hotelu w 5 minut! W odległości 100 metrów od hotelu znajduje się centrum 
wellness! Hotel prowadzony jest przez włoską rodzinę, która podchodzi z niezwykłą gościnnością i 
życzliwością do wszystkich swoich klientów. Właściciele hotelu są pasjonatami zdrowia i dobrej 
kuchni, dlatego też przygotowują potrawy ze składników najwyższej jakości. Kucharze starają się, 
aby przygotowywane posiłki były zróżnicowane, smaczne i jednocześnie zdrowe. Hotel oferuje 28 pokoi 
wyposażonych w meble z naturalnego drewna, łazienkami, TV, telefon, balkon. Wieczorami goście 
hotelowi mogą korzystać bezpłatnie z hotelowego klubu disco! Dodatkowo w hotelu dostępna jest 
winda, bar, resturacja, solarium, miejsca parkingowe.

Cena zawiera: Cena nie zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w pokojach 2 os.
- przejazd autokarem
- Wyżywienie HB (śniadania I 
obiadokolacje)
- Woda i ¼ l wina do posiłku
- Wieczory w Klubie Disco
- ubezpieczenie KL, NNW i SKI 
(OC z kosztami ratownictwa)

- Taksa turystyczna: 1 
EUR/os./dzień
- karnetów narciarskich

- Dopłata do pokoju dla singla ok.
400 PLN/os.
3  i  4 osoba w pokoju:
- dziecko do lat 8 – 500 pln/os.
- dziecko 8-13 lat – 300 pln/os.
- os. dorosła na dostawce – 
zniżka – 100 pln/os.
- składka na TFG – 10 pln/os.
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