
Hotel Fiocco di Neve *** - WŁOCHY – Pinzolo
FREESKI z Madonna di Campiglio 2020

Termin: Cena/os. dorosła: Cena/os. Junior (8-16 lat) Cena /os. (do 8 lat)

14.03-21.03.2020 - Karnet Skiarea 2450 1948 1212

21.03-28.03.2020 - Karnet Skiarea 2295 1831 1212

28.03-04.03.2020 - Kar. Superskirama 1995 1702 1015

Położenie i warunki narciarskie: Hotel położony w Pinzolo (700 metrów od centrum), stolicy Val 
Rendena, oddalony zaledwie o ok. 10 km od Madonny di Campiglio (dogodne połączenie dla narciarzy). 
Oferuje ciepłą, przytulną atmosferę, przyjazny personel czy też doskonałą kuchnię. Właściciel wraz z 
personelem dba szczególnie o dobro polskich turystów, którzy często goszczą w progach tego hotelu, 
zawsze czują się swobodnie a wszelkie prośby są w miarę możliwości spełnianie. Wyjeżdżając będziecie
przyjaciółmi tego hotelu. 

Opis hotelu: Hotel dysponuje windą, pokoje są elegancko urządzone i gwarantują przyjemny i 
relaksujący pobyt, wyposażone w łazienkę z prysznicem, telefon, kolorowy telewizor, sejf, suszarkę do 
włosów i inne udogodnienia. Urządzone w stylu alpejskim. Centrum Spa zawiera suny i jacuzzi.
W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do 
Internetu. 

Cena zawiera: Cena nie zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w pok. 2 os.
- wyżywienie HB 
- skipass 6 dni (rodzaj w 
zależności od terminu)
- ubezpieczenie KL, NNW i SKI 
(OC z kosztami ratownictwa)
- sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
- Wi-Fi
- noc karaoke i muzyka na żywo
- typowa lokalna kolacja raz w 
tygodniu, 
- degustacja serów, wędlin, 
prosecco, grappy w hotelu

- napoi zamawianych 
indywidualnie
- przejazdu autokarem
- składki na turystyczny fundusz 
gwarancyjny - 10 PLN/os. 

- opłata turystyczna (płatna na 
miejscu) 

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-382 Szczecin, Jagiellońska 67 (wejście B, lok.19), 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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