
Ferie w Dolomitach 
18.02-26.02.2022

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
stworzone 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 BARANCE *** w Alleghe (Masare)  znajduję  się
ok. 900 m od początkowej stacji Alleghe – Civetta. Komfortowy
i  elegancki,  posiadający  ładne,  przestrzenne  pokoje  dwu  i
trzyosobowe,  wszystkie  z  TV/SAT,  telefonem,  balkonem  oraz
łazienką. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie
korzystać  z  bezprzewodowego  dostępu  do  Internetu.  Miła
atmosfera i dobra kuchnia to atuty tego miejsca.  Hotel posiada
prywatnego  busa,  który  dowozi  swoich  gości  do  wyciągu.
Centrum odnowy biologicznej z basenem jest do dyspozycji gości.
Przechowalnia  sprzętu  narciarskiego  jest  wyposażona  w
urządzenie  do  suszenia  butów.  Dla  gości  dostępne  są  również
restauracja, bar i sala kominkowa.

Wyżywienie: HB - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje są serwowane.

Cennik:

Pokój 2 osobowy 520 euro/os.

Dziecko w wieku 0 – 2 lat 120 euro/os.

Dziecko w wieku 3 – 7 lat na dostawce 270 euro/os.

Dziecko w wieku 8 – 12 lat na dostawce 420 euro/os.

I Dorosły na dostawce 470 euro/os.

II Dorosły na dostawce 420 euro/os.

Singiel 610 euro/os.
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Cena zawiera:
- zakwaterowanie w hotelu
- wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenie: KL 20 000 EUR w tym 5 000 EUR koszty ratownictwa, NNW 3 000 EUR, BP 300
EUR, SS 900 EUR, OC 50 000 EUR
- korzystanie z centrum wellness (dostępność zależna od obowiązujących obostrzeń epidemicznych)
- opiekę pilota podczas wyjazdu
- hotelowy bus na wyciągi w godzinach 8:30 – 10:00 oraz 15:00 – 17:00
- składkę na TFG, TFP

Cena nie zawiera:
- przejazdu komfortowym autokarem (430 zł)
- Skipassu 
- opłaty klimatycznej 2 €/os.

Możliwość wycieczek do innych regionów.

Cennik Skipass 20-25.02.2022

1. SKIPASS CIVETTA 6 dni

Ilość dni Dorosły Junior Senior

6 € 278,00 € 195,00 € 250,00 

Cena ze zniżką Agat € 265,00 € 190,00 € 240,00 

2. SKIPASS CIVETTA + DOLOMITI SUPERSKI 4+2

Ilość dni Dorosły Junior Senior

6 € 304,00 € 213,00  € 273,00 

Cena ze zniżką Agat € 295,00 € 208,00  € 265,00 

*Junior: urodzony po 27.11.2005

*Senior: urodzony przed 27.11.1956

DZIECI W WIEKU 3-8 LAT Dziecko (urodzone po 27.11.2013) otrzyma bezpłatny skipass o 
czasie trwania i rodzaju równym karnetowi zakupionemu w tym samym czasie przez 
towarzyszącego dorosłego płacącego.
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