Zakończenie sezonu
w Dolomitach 13-21.03.2020
SAN CANDIDO - TRE CIME
TRE CIME to najbliżej Polski położony Region Narciarski,
wchodzący w skład Dolomiti Superski. 110 km znakomitych i długich
tras, w pobliżu Kronplatz, do którego dojeżdżamy bezpłatnym
narciarskim pociągiem oraz Cortina d.Ampezo to dodatkowe walory
Regionu. Tyrolskie malownicze San Candido oferuje wiele atrakcji.
Wielokrotnie nagradzany ośrodek narciarski Tre Cime/3 Zinnen
Dolomiti gwarantuje niezapomniane wrażenia narciarskie na pięciu
połączonych szczytach.
APARTAMENT INNERKOFLER ** zlokalizowany jest na
wysokości 1175 metrów n.p.m. w miejscowości San Candido i
roztacza się z niego panoramiczny widok na góry. Obiekt położony
jest w odległości zaledwie 150 metrów od stoku narciarskiego Baranci
i oferuje apartamenty urządzone w alpejskim stylu, w budynku
znajduje się winda i przechowalnia sprzętu narciarskiego. Z
apartamentów roztacza się piękny widok na miasteczko lub góry.
Większość z nich dysponuje balkonem. W każdym apartamencie
znajduje się także w pełni wyposażony aneks kuchenny z ekspresem
do kawy.
Karnet Tre Cime 110 km tras możliwość rozszerzenia o karnet
Dolomiti Superski.
 Apartament B dla 4 lub 5 os. - kuchnia, jeden pokój składający
się z łóżka podwójnego i jednego łóżka pojedynczego oraz drugi
pokój z 2 pojedynczymi łózkami. Łazienka z WC.
 Apartament C dla 2 os. - pokój z łóżkiem podwójnym oraz
sofą, aneks kuchenny. Łazienka z WC. Balkon z widokiem na góry.
 Apartament D dla 4, 5 lub 6 os. - kuchnia, sypialnia z łóżkiem
podwójnym i łóżkiem pojedynczym, pokój przechodni z łóżkiem
pojedynczym, pokój dzienny z łóżkiem podwójnym. Łazienka z WC.
Balkon z widokiem na góry.
 Apartament E dla 4 lub 5 os. - kuchnia, sypialnia z łóżkiem
podwójnym, sypialnia z łóżkiem podwójnym i łóżkiem pojedynczym.
Łazianka z WC. Balkon.
 Apartament F dla 3 os. - aneks kuchenny z rozkładaną sofą,
sypialnia z łóżkiem podwójnym oraz łazienka z WC.
 Apartament G dla 4 os. - kuchnia, sypialnia z łóżkiem
podwójnym, sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami łazienka z WC.
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Balkon z widokiem na góry.
 Apartament M dla 2 os. - aneks kuchenny, sypialnia z łóżkiem
podwójnym oraz rozkładaną sofą. Łazienka z WC.
Cennik:
APARTAMENTY INNERKOFLER ***

Cena za os. ze skipassem

Apartament B dla 5 os.

2250 zł/os.

Apartament B dla 4 os.

2450 zł/os.

Apartament C dla 2 os.

2650 zł/os.

Apartament D dla 5 os.

2300 zł/os.

Apartament D dla 4 os.

2500 zł/os.

Apartament E dla 5 os.

2400 zł/os.

Apartament E dla 4 os.

2600 zł/os.

Apartament F dla 3 os.

2450 zł/os.

Apartament F dla 2 os.

2850 zł/os.

Apartament G dla 4 os.

2500 zł/os.

Apartament M dla 3 os.

2300 zł/os.

Apartament M dla 2 os.

2650 zł/os.

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla juniorów
urodzonych po 30.11.2003 r. - 300 zł oraz dla seniorów urodzonych
przed 30.11.1954 r. - 100 zł
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- pościel, ręczniki, zużycie prądu, wody
- pełne ubezpieczenie KL 20 000 € w tym 5 000 € ratownictwa, NNW 6
000 €, SKI OC 15 000 €
- skipass 6 dni Tre Cime
- opiekę pilota podczas wyjazdu
Cena nie zawiera:
- city tax 2 €/os/dzień.
- środki czystości, papier, worki na śmieci
- kaucji zwrotnej za apartament 150 €
- sprzątania końcowego 40 €/app, kuchnia we własnym zakresie.

BIURO PODRÓŻY AGAT
ul. Mikulińska 37,Mikulin 23-200 Kraśnik
tel. 81 884 01 34 email: andrzej.b@agat.eu

Zakończenie sezonu
w Dolomitach 13 - 21.03.2020
SAN CANDIDO - TRE CIME
TRE CIME to najbliżej Polski położony Region Narciarski, wchodzący
w skład Dolomiti Superski. 110 km znakomitych i długich tras, w
pobliżu Kronplatz, do którego dojeżdżamy bezpłatnym narciarskim
pociągiem oraz Cortina d’Ampezzo to dodatkowe walory Regionu.
Tyrolskie malownicze San Candido oferuje wiele atrakcji. Wielokrotnie
nagradzany ośrodek narciarski Tre Cime/3 Zinnen Dolomiti gwarantuje
niezapomniane wrażenia narciarskie na pięciu połączonych szczytach.
PENSJONAT HAUNOLD** w San Candido to klimatyczny
rodzinny hotel ze znakomitą lokalizacją. Niespełna 50 m do wyciągów
stoku narciarskigo Baranci oraz przystanku bezpłatnego skibusa.
Niewielkie zaplecze SPA (sauna, jacuzzi), pokój wypoczynkowy, bar,
salka dla dzieci oraz narciarnia i parking powinny zaspokoić oczekiwania
gości pensjonatu.
Karnet Tre Cime 110 km tras możliwość rozszerzenia o karnet
Dolomiti Superski.
Pokoje: Pokoje 2 i 3 osobowe z telewizorem i balkonem urządzone są w
stylu Południowego Tyrolu oraz łazienką z suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, na które składają się między
innymi domowej roboty ciasta, dżemy, świeże owoce.
Cennik:
Pokój 2 lub 3 osobowy

2880 zł/os.

Dziecko w wieku 1 – 6 lat

1200 zł/os.

Dziecko w wieku 6 – 8 lat

1350 zł/os.

Dziecko w wieku 8 – 10 lat

2200 zł/os.

Dziecko w wieku 10 – 12 lat

2350 zł/os.

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla seniorów
urodzonych przed 30.11.1954 r. - 100 zł
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Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w pokoju
- wyżywienie: śniadania w formie bufetu
- pełne ubezpieczenie KL 20 000 € w tym 5 000 € ratownictwa, NNW 6
000 €, SKI OC 15 000 €
- skipass 6 dni Tre Cime
- opiekę pilota podczas wyjazdu
Cena nie zawiera:
- city tax 2 €/os/dzień.
Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwy wyjazd w
piątek w nocy.

BIURO PODRÓŻY AGAT
ul. Mikulińska 37,Mikulin 23-200 Kraśnik
tel. 81 884 01 34 email: andrzej.b@agat.eu

Zakończenie sezonu
w Dolomitach 13-21.03.2020
SAN CANDIDO - TRE CIME
TRE CIME to najbliżej Polski położony Region Narciarski,
wchodzący w skład Dolomiti Superski. 110 km znakomitych i długich
tras, w pobliżu Kronplatz, do którego dojeżdżamy bezpłatnym
narciarskim pociągiem oraz Cortina d’Ampezzo to dodatkowe walory
Regionu. Tyrolskie malownicze San Candido oferuje wiele atrakcji.
Wielokrotnie nagradzany ośrodek narciarski Tre Cime/3 Zinnen
Dolomiti gwarantuje niezapomniane wrażenia narciarskie na pięciu
połączonych szczytach.
REZYDENCJA ARNIKA *** zlokalizowana w San Candido
rezydencja znakomicie położona bezpośrednio przy stoku Haunold Baranci oraz przystanku ski busa, roztacza się z niej panoramiczny
widok na góry. Do centrum 10 min. pieszo.
Karnet Tre Cime 110 km tras możliwość rozszerzenia o karnet
Dolomiti Superski.
 Apartament A Studio dla 2 os.
Salon/sypialnia wyposażona w podwójne łóżko, rozkładaną sofę,
miejsce do siedzenia i jadalnię
- SAT-TV, telefon, sejf
- Prysznic / WC Bidet i suszarka do włosów
- Kompletny aneks kuchenny w części wejściowej z umywalką,
kuchenką mikrofalową, lodówką, 2 płytami ceramicznymi, okapem
kuchennym, tosterem, ekspresem do kawy i naczyniami
 Apartament B Studio dla 2-3 os.
Salon/sypialnia wyposażona w podwójne łóżko, rozkładaną sofę,
miejsce do siedzenia i jadalnię
- SAT-TV, telefon, sejf
- Prysznic / WC Bidet i suszarka do włosów
- Kompletny aneks kuchenny w części wejściowej z umywalką,
kuchenką mikrofalową, lodówką, 2 płytami ceramicznymi, okapem
kuchennym, tosterem, ekspresem do kawy i naczyniami
Apartament C Studio dla 2-3 os.
Salon/sypialnia wyposażona w podwójne łóżko, rozkładaną sofę,
miejsce do siedzenia i jadalnię

BIURO PODRÓŻY AGAT
ul. Mikulińska 37,Mikulin 23-200 Kraśnik
tel. 81 884 01 34 email: andrzej.b@agat.eu

- SAT-TV, telefon, sejf
- Prysznic / WC Bidet i suszarka do włosów
- Kompletny aneks kuchenny w części wejściowej z umywalką,
kuchenką mikrofalową, lodówką, 2 płytami ceramicznymi, okapem
kuchennym, tosterem, ekspresem do kawy i naczyniami
 Apartament D Bilo dla 3-4 os.
1 salon/sypialnia z podwójnym łóżkiem, rozkładaną sofą, z kącikiem
wypoczynkowym i jadalnym
- 1 salon / sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi
- Telewizja satelitarna, telefon, sejf
- Prysznic / WC Bidet i suszarka do włosów
- Łączenie drzwi z aneksem kuchennym z 4 płytami ceramicznymi,
kuchenką mikrofalową, zlewem, zmywarką, lodówką, ekspresem do
kawy, tosterem i naczyniami
 Apartament E Trilo dla 4-5 os.
1 sypialnia z podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą
- 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem lub 2 łóżkami pojedynczymi
- SAT-TV, telefon, sejf
- Prysznic / WC Bidet i suszarka do włosów
- Kuchnia z jadalnią i częścią wypoczynkową, aneks kuchenny z
umywalką, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami ceramicznymi,
wyciągiem kuchennym, tosterem, ekspresem do kawy i naczyniami
 Apartament A+B połączone dla 4-5 os.
REZYDENCJA ARNIKA

Cena za os. ze skipassem

Apartament A dla 2 os.

2770 zł

Apartament B/C dla 3 os.

2550 zł

Apartament B/C dla 2 os.

2870 zł

Apartament D dla 4 os.

2470 zł

Apartament D dla 3 os.

2750 zł

Apartament E dla 5 os.

2370 zł

Apartament E dla 4 os.

2570 zł

Apartament A+B dla 5 os.

2370 zł

Apartament A+B dla 4 os.

2570 zł

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla juniorów
urodzonych po 30.11.2003 r. - 300 zł oraz dla seniorów
urodzonych przed 30.11.1954 r. - 100 zł
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Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- pościel, ręczniki, zużycie prądu, wody
- pełne ubezpieczenie KL 20 000€ w tym 5 000 € ratownictwa, NNW 6
000 €, SKI OC 15 000 €
- skipass 6 dni TRE CIME
- opiekę pilota podczas pobytu
Cena nie zawiera:
- city tax 2 € /os/dzień
- środki czystości, papier, worki na śmieci
- kaucji zwrotnej za apartament 150 €
- sprzątania końcowego Apartamentu:
A,B, C - 50 EUR,
D – 60 EUR,
E – 70 EUR,
A+B - 70 EUR,
- kuchnia we własnym zakresie.
Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwy wyjazd
w piątek w nocy.
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