Włochy – Monte Bondone
Hotel Zodiaco *** / Apartamenty Orrizonte ***

Termin: 08.12-15.12.2018 lub 15.12-22.12.2018

990 PLN/os. dorosła w apartamencie 4 os. bez wyżywienia
1140 PLN/os. dorosła w apartamencie 3 os. bez wyżywienia
1340 PLN/os. dorosła w apartamencie 2 os. bez wyżywienia
Hotel: 1690 PLN/os. dorosła w pokoju 2 os. w Hotelu Zodiaco z wyżywieniem

Rezydencja:

Zniżki dla dzieci, młodzieży, 3 i 4 os. w pokoju do szczegółowego ustalenia

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

Położenie i warunki narciarskie: Monte Bondone to wyjątkowo widokowa stacja narciarska, położona jest
nieopodal Trento (20 minut od autostrady Brennero), w miejscu z którego podziwiać można niesamowitą panoramę
Alp Dolomiti di Brenta, koniecznie więc warto wyposażyć się w sprzęt fotograficzny! Sezon narciarski trwa tu od
grudnia do kwietnia, zaś sama stacja narciarska oferuje 70 hektarów tras narciarskich, wyposażonych w sprzęt
naśnieżający i obsługiwanych przez nowoczesne wyciągi. Trasy rozpoczynają się tutaj w Vaneze 1350 m n.p.m. i
sięgają Cima del Palon na wysokości 2100 m n.p.m. Poza trasani znajduje się tutaj super-halfpipe (długa na 120 i
wysoka na 5,5m) oraz snowpark, a dla narciarzy biegowych przygotowano 26 km doskonałych tras (centrum Fondo
delle Viote). Ta stacja narciarska zadowoli nie tylko rodziny z dziećmi dla których otwarto wiele parków zabaw na
śniegu, ale i miłośników długich widokowych zjazdów którzy między innymi znajdą tutaj słynną 3,5 km trasę Gran
Pista. Po dniu białego szaleństwa zrelaksować można się w licznych pubach i barach apres-ski.
Hotel Zodiaco*** - położony jest na wysokości 1300 m. w Monte Bondone w rejonie Vaneze jedynie 50 metrów
od tras zjazdowych, ok. 5 km od miasteczka Vason, w którym są bary restauracje i sklepy oraz ok. 15 km od
Trydentu. Goście mają do dyspozycji recepcję, windę, świetlicę, bar, restaurację, przechowalnię sprzętu
narciarskiego, kącik zabaw dla dzieci i darmowe Wi-Fi. Hotel organizuje również programy animacyjne i mini club
dla dzieci. Odpoczynek po dniu spędzonym na nartach zapewnia centrum wellness w pobliskiej rezydencji
Orizzonte (wstęp za darmo) z jacuzzi, hydromasażami, kolorowymi prysznicami, sauną, turecką łaźnią i strefą
relaksu. Dzieci w wieku do 14 lat mogą korzystać z centrum wellness tylko w wyznaczonych godzinach. W
obiekcie jest 45 pokoi z łazienką, suszarką do włosów, TV i sejfem.
Rezydencja Orrizonte*** - położona w sąsiedztwie Hotelu Zodiaco. Goście mają do dyspozycji ogród, bar,
parking i darmowe Wi-Fi. Odpoczynek po dniu spędzonym na nartach zapewnia centrum wellness (wstęp za
darmo) z jacuzzi, hydromasażami, kolorowymi prysznicami, sauną, turecką łaźnią i strefą relaksu. Dzieci w wieku
do 14 lat mogą korzystać z centrum wellness tylko w wyznaczonych godzinach. Apartamenty typu Bilo,
komfortowo urządzone, z własną łazienką, aneksem kuchennym, suszarką do włosów i TV.

Cena zawiera:
- zakwaterowanie 7 noclegów: w pokoju 2 os. (hotel), lub w apartamencie Bilo do 4 os. (rezydencja)
- karnet narciarski 6 dni Monte Bondone (w tym 1 dzień Paganella i 1 dzień Folgaria)
- korzystanie z centrum wellness w rezydencji Orrizonte
- przechowalnia sprzętu narciarskiego
- mini club dla dzieci i kącik zabaw
- wyżywienie w hotelu - śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje – serwowane, do wyboru z menu, bufet
sałatkowy, deser. Woda do obiadokolacji w cenie.

Dopłaty/zniżki:
- opłata turystyczna (płatna na miejscu) – ok. 1,5 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

