Zakończenie sezonu
w Dolomitach/Zoldo Alto
13–21.03.2020
CIVETTA - prawdziwie włoski region narciarski położony u stóp
szczytu Civetta (3220 m n.p.m.) z malowniczym górskim jeziorem.
Główna miejscowość regionu - Alleghe - dzięki połączeniom skibusem do Malaga Ciapela, stanowi doskonałą bazę wypadową na
Sella Rondę, największą karuzelę narciarską na świecie. Około 450
km tras prowadzących między innymi przez: Val Gardena, Arabba,
Corvara, Canazei, Santa Cristina, a także na lodowiec Marmolada
(3 342 m n.p.m.).
Residence CIVETTA posiada 38 apartamentów od 2 do 8-osobowych,
urządzonych ze smakiem w niepowtarzalnym stylu górskich dolin.
Apartamenty wykonano zgodnie z najwyższymi standardami jakości,
wszystkie są wyposażone w telewizor LCD.
Kompleks położony jest w miejscowości Pecol, w gminie Zoldo Alto,
obok wyciągów narciarskich (kolejki gondolowej Pian del Crep),
a więc w samym sercu Ski Civetta i Dolomiti Superski. Wyjątkowa
lokalizacja naprzeciwko kolejki gondolowej Pecol, zaledwie 100
metrów od wyciągów narciarskich i stoków, sprawia, że obiekt ten
jest idealny dla miłośników narciarstwa i innych sportów zimowych.
APARTAMENTY
 MONO 4/5: apartamenty mają około 33/44 m2 powierzchni.
Są podzielone w następujący sposób: duży pokój dzienny
z rozkładaną sofą/łóżkiem małżeńskim, łóżko piętrowe
(w niektórych pokojach znajduje się w oddzielnym
pomieszczeniu), stół jadalny, aneks kuchenny z kuchenką
mikrofalową, duży balkon lub przestrzeń prywatna, łazienka
z prysznicem, telewizor LCD, sejf.
 BILO 4/5: apartamenty mają około 45/58 m2. Duży pokój
dzienny z rozkładaną sofą/łóżkiem małżeńskim, stół, aneks
kuchenny z kuchenką mikrofalową, łazienka z prysznicem,
sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi
łóżkami, duży balkon lub przestrzeń prywatna, telewizor
LCD, sejf.
 BILO 6: apartamenty mają około 47/50 m2. Są podzielone
w następujący sposób: duży pokój dzienny z rozkładaną sofą/
łóżkiem małżeńskim, stół jadalny, aneks kuchenny
z kuchenką mikrofalową, łazienka z prysznicem, sypialnia
z łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi łóżkami,
łóżko piętrowe, duży balkon, telewizor LCD, sejf.
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CENNIK:
APARTAMENT

Osoba dorosła

Młodzież do 16 r.ż.

MONO 5 x 5 osób

1750 zł

1500 zł

MONO 5 x 4 osoby

1850 zł

1650 zł

MONO 5 x 3 osoby

2050 zł

1850 zł

BILO 5 x 5 osób

1850 zł

1650 zł

BILO 5 x 4 osoby

2000 zł

1780 zł

BILO 5 x 3 osoby

2250 zł

2050 zł

BILO 6 x 6 osób

1800 zł

1600 zł

Cena zawiera
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- zużycie gazu, prądu, wody, ogrzewanie
- bielizna pościelowa, ręczniki
- sprzątanie końcowe (oprócz kuchni)
- korzystanie z Wi -Fi
- ubezpieczenie narciarskie TU EUROPA, KL 20 000€ w tym 5 000€ koszty ratownictwa,
NNW 3 000€, BP 300€, SKI OC 15 000€
- opiekę pilota
- SKIPASS 6 DNI CIVETTA
Cena nie zawiera:
- wyżywienia
- kaucji zwrotnej za apartament - 100 €/pobyt
- podatku turystycznego, płatnego na miejscu 2€ os/dzień
Zdjęcia rezydencji: http://www.residencecivetta.it/pl/apartamenty/bilo/letti-in-bilo-4-11/

Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwy wyjazd w piątek w nocy.
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