Zakończenie sezonu w Dolomitach
13.03 – 21.03.2020
Civetta to idealne miejsce na narciarski relaks wśród
zapierających dech w piersiach widoków. Najważniejsze
miejscowości ośrodka to Alleghe, Pescul, Palafavera, Pecol, Zoldo,
Selva di Cadore łącznie jest tutaj 25 wyciągów i 90 km tras
narciarskich o różnorodnej skali trudności, które zadowolą
zarówno amatorów pięknych widoków, rodziny z dziećmi, jak i
naprawdę wytrawnych narciarzy. Trasy narciarskie zostały
storzone tak, aby odkryć najpiękniejsze miejsca tego regionu.
Liczne bary, restauracje przy stokach i szerokie trasy sprawiają
iż miejsce to uchodzi za najlepszą rodzinną stację narciarską.
Popularnością cieszy się oświetlona trasa w Palafavera, a naprawdę
zaawansowani narciarze będą mogli poszaleć na stokach Monte
Fertazza.
Hotel Nigritella *** to wręcz idealne miejsce na rodzinny wyjazd
narciarski. Znajduje się on w miejscowości Selva di Cadore /
Santa Fosca , zaledwie kilometr od wyciągów stacji narciarskiej
Civetta, (spod hotelu do wyciągów kursuje bezpłatny skibuss).
Hotel oddaje do Państwa dyspozycji 60 przestronnych i dobrze
wyposażonych pokoi, w których znajduje się łazienka, suszarka do
włosów, telefon, telewizja satelitarna, minibar oraz sejf. Każdy z
pokoi posiada również balkon. Dostępny bezpłatny basen z
hydromasażem Geyser i brodzikiem dla dzieci, a także Welness z
sauną fińską i łaźnią turecką zapewnią Państwu wypoczynek po
narciarskim dniu. Hotel dysponuje narciarnią z suszarką do butów.
Restauracja hotelowa serwuje posiłki kuchni włoskiej i
międzynarodowej, a w jeden z wieczorów także specjalne dania
regionalne.
Cennik:
Pokój dbl

2890 zł/os.

Dziecko w wieku 0 – 2 lat na dostawce

500 zł/os.

Dziecko w wieku 3 – 12 lat na dostawce

2090 zł/os.

Dziecko w wieku 13 – 18 lat na dostawce

2650 zł/os.

Dorosły na dostawce

2650 zł/os.

Singiel

3850 zł/os.
BIURO PODRÓŻY AGAT
ul. Mikulińska 37,Mikulin 23-200 Kraśnik
tel. 81 884 01 34 email: andrzej.b@agat.eu

Ceny zawierają:
- przejazd komfortowym autokarem,
- zakwaterowanie w hotelu***, pokój standard
- wyżywienie H.B. (śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja do wyboru z bufetem
sałatkowym, woda, wino domowe do obiadokolacji)
- raz w tygodniu regionalna kolacja
- bezpłatne WiFi
- skipass Civetta
- zawody narciarskie Gara Civetta
- ubezpieczenie: KL 20 000 EUR w tym 5 000 EUR koszty ratownictwa, NNW 6 000 EUR,
SKI OC 15 000 EUR,
Cena nie zawiera:
- korzystania z sauny i łaźni parowej 12 euro os. / ręczniki 1,50 euro
- taksy turystycznej
Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwy wyjazd w piątek.
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