NARCIARSKA OFERTA
LAST MINUTE !!!

WŁOCHY- Val di Sole

Pinzolo – Folgarida - Marilleva
350 km tras narciarskich
Termin:

8 - 17.03.13 r.

Cena: 1.299

zł./os. + SKIPASSY

Zakwaterowanie:
HOTEL „TURISMO'' ***
Hotel Turismo położony w samym centrum Spiazzo, miasteczko to posadowione jest u stóp widowiskowych
szczytów dolomickich w łańcuchu Brenta i w Masywie Adamello i Presanella – 7 km od Pinzolo. W obiekcie
do dyspozycji gości jest: restauracja, sauna oraz drink bar. W pobliżu hotelu znajduje się ogólnodostępny basen
olimpijski oraz kilka sklepów i obiektów gastronomicznych.
SERWIS HOTELOWY
Recepcja, bar, parking, sala telewizyjna, sauna, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, wyposażone w suszarkę, TV oraz telefon.

POBYT 8 DNI ( 7 NOCLEGÓW )
Wyżywienie HB: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacje, na które składają się: zupa, makaron lub lasagna
oraz drugie danie mięsne, przystawka, deser lub owoc oraz woda (napoje oprócz wody płatne dodatkowo).
Pierwsze świadczenie: obiadokolacja w dniu przyjazdu. Ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport: autokar zachodni (klimatyzacja, WC, video, caffe bar (napoje zimne i gorące –
płatne dodatkowo). Obsługa dwóch profesjonalnych kierowców. Wyjazd z Konina.
Ubezpieczenie: SIGNAL IDUNA: NNW (7.000 PLN) i KL (10.000 EUR, w tym KR – podlimit 5.000 EUR)
oraz ubezpieczenie obejmujące amatorskie uprawianie narciarstwa SIGNAL IDUNA SKI (uszkodzenia sprzętu
sportowego – 3.000 PLN, OC rzeczowe – 2.500 EUR i OC osobowe – 5.000 EUR)

STOKI NARCIARSKIE
PINZOLO, to stacja narciarska usytuowana pod szczytem Cima Tossa w Masywie Brenta połączona
z Madonną di Campiglio nową panoramiczną gondolą Pinzolo Campiglio Express.
FOLGARIDA-MARILEVA, to 53 km nartostrad na wysokości między 1300 a 2180 m. Przeważają trasy łatwe
i średnie. Zaawansowani narciarze znajdą również coś dla siebie, ponieważ jest tu kilka czarnych tras, jak np.
''Nera Folgarida” o długości 1,8 km.

UWAGA !!!
 obowiązkowa kaucja zwrotna za skipass magnetyczny € 5,00 i zdjęcie do karnetu


sprzęt narciarski we własnym zakresie

ZAPISY W BIURZE PODRÓŻY „RAJDTOUR” W KONINIE
UL. KOLEJOWA 11, Tel. (63) 249 12 22

