Hotel Zanella 3* - Val di Sole - Pejo Fonti
Niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum Val di Sole

Termin: 26.01 – 02.02.2019
Cena: 2250 PLN/os.
3,4 osoba w pokoju – 2250 PLN/os.
Dzieci 2-8 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 430 PLN/os.
Dzieci 8-16 lat (jako 3 i 4 os. w pokoju) – 1850 PLN/os.
Pokój dla singla – 2570 PLN/os.
Pejo Fonti - miejscowość położona 1400 m n.p.m. dosłownie zawieszona w górach, wraz z otaczającymi ją
szczytami stwarza wręcz bajkową scenerię. Nowością od sezonu 2010/2011 jest otwarta po raz pierwszy kolejka
górska z Pejo Tarlenta na Ortles Cevedale, której górna stacja znajduje się ponad 3000 m n.p.m. i z której
rozpoczyna się obfitująca we wspaniałe widoki 8 km nartostrada, trasy narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie
długie i widokowe zjazdy, świetnie dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy ale i zaawansowani
nie będą się tu nudzili. Pejo jest wprost idealne na rodzinne uprawianie narciarstwa i ... idealne dla amatorów
fotografowania gór.
Hotel Zanella *** - Położony w Pejo Fonti - niewielkim alpejskim uzdrowisku, pełnym sklepików, pizzerii,
regionalnych restauracyjek i barów a przede wszystkim typowej alpejskiej atmosfery. Miasteczko to położone jest
w centralnej części Val di Sole co sprawia iż są idealnym miejscem wypadowym do największych ośrodków
narciarskich w tym regionie Marilleva Folgarida, Madonna di Campiglio czy Tonale, dodatkową zaletą tego miejsca
jest uzdrowiskowy kompleks termalny z basenem i sauną (200 m od hotelu) oraz fakt iż z Pejo Fonti rozpoczynają
się trasy narciarskie na ponad 3000 m (gondola 400 m od hotelu).
Hotel Zanella *** Hotel, którego tradycje sięgają 1880 roku wykończono i utrzymano w klimacie początków
ubiegłego stulecia. Hotel oddaje do Państwa dyspozycji pokoje dwu osobowe z możliwością dwóch dostawek
posiadające telewizję satelitarną, łazienkę z wc, telefon. W hotelu znajduje się również restauracja gdzie
skosztować można specjałów miejscowej kuchni, bar oraz narciarnia. Dodatkowo w hotelu można korzystać
bezpłatnie z WiFi.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwu daniowe (dwa zestawy do wyboru), bar sałatkowy. W
trakcie każdego turnusu odbywa się również regionalna kolacja przy świecach.
Uwaga - do wszystkich typów ski-passów w Val di Sole wymagana jest kaucja zwrotna za skipass 5 Euro

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

Cena zawiera:
- zakwaterowanie 7 noclegów
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW
- opieka pilota/rezydenta
- SKIPASS 6 DNI PEJO
Cena nie zawiera:
- dojazdu
- taksy klimatycznej (ok. 1,5 EUR/os./dzień – płatne od 14 roku życia)
- napojów do obiadokolacji

UWAGA: Istnieje możliwość zmiany skipassu za dopłatą na skipass:
3 dni Pejo + 3 dni Superskirama – 330 PLN/os. (dzieci i młodzież wysokość dopłaty na potwierdzenie)
W tym hotelu odbywają się również pobyty "Alpejska Familiada"
To wyjazdy przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym z całodzienną opiekę nad Waszymi
dziećmi i instruktorami narciarskimi. - Szczegóły na zamówienie
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