
Zakończenie sezonu 
18 – 26.03.2022

    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 B/C Studio dla 2-3 os.     
Salon/sypialnia wyposażona w podwójne łóżko, rozkładaną sofę, miejsce do
siedzenia i jadalnię, telewizja satelitarna, 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 jadalnią

1  salon/sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi

Telewizja satelitarna, telefon, sejf, prysznic, WC, bidet i suszarka do włosów,
aneksem  kuchennym  z  4  płytami  ceramicznymi,  kuchenką  mikrofalową,
zlewem, zmywarką, lodówką, ekspresem do kawy, tosterem i naczyniami.
 Apartament E Trilo / A+B1 dla 4-5 os.   

1 sypialnia z podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą

1 sypialnia z podwójnym łóżkiem
Telewizja satelitarna, telefon, sejf, prysznic, WC, bidet i suszarka do włosów.
1 kuchnia z jadalnią i częścią wypoczynkową, aneks kuchenny z umywalką,
mikrofalówką,  lodówką,  4  płytami  ceramicznymi,  wyciągiem  kuchennym,
tosterem, ekspresem do kawy i naczyniam.

 Apartament E Trilo dla 6 os.   

1 sypialnia z podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą

1 sypialnia z podwójnym łóżkiem
1 sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi 
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Telewizja satelitarna, telefon, sejf, prysznic, WC, bidet i suszarka do włosów.
1 kuchnia z jadalnią i częścią wypoczynkową, aneks kuchenny z umywalką,
mikrofalówką,  lodówką,  4  płytami  ceramicznymi,  wyciągiem  kuchennym,
tosterem, ekspresem do kawy i naczyniami

REZYDENCJA ARNIKA Cena za os. ze skipassem

Apartament B/C dla 3 os. 460 euro/os.

Apartament B/C dla 2 os. 530 euro/os.

Apartament D dla 4 os. 450 euro/os.

Apartament D dla 3 os. 515 euro/os.

Apartament E/A+B1 dla 5 os. 425 euro/os.

Apartament E/A+B1 dla 4 os. 465 euro/os.

Apartament E dla 6 os. 430 euro/os.

Apartament E dla 5 os. 465 euro/os.

Cena zawiera:
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- pościel, ręczniki,
- zużycie prądu, wody, gazu
- pełne ubezpieczenie  KL 20 000€ w tym 5 000€ ratownictwa, NNW 6 000€,
BP 300€, SS 900€, OC SKI 50 000€
- opiekę pilota
- składkę TFG, TFP
- skipass 6 dni Tre Cime
Cena nie zawiera:
- przejazdu komfortowym autokarem (420 zł/os.)
- opłaty klimatycznej 2 euro/os/dzień
- środków czystości, papieru, worków na śmieci
- kaucji zwrotnej za apartament 150 euro
- sprzątania końcowego (B/C 55 euro, D 65 euro, E/A+B1 70 euro, E 75euro)

*UWAGA!!! 

Oferujemy zniżki na skipass: junior urodzonych po 27.11.2005r - 70 euro 
oraz senior urodzonych przed 27.11.1956r - 20 euro

* Dopłata do Skipassu 4+2 Dolomiti – dorosły 50 euro, senior 45 euro, 
junior 35 euro.
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