
    FERIE W DOLOMITACH 
 CIVETTA ***2021***

29.01 – 07.02.2021 

CIVETTA - ośrodek położony w samym sercu Dolomitów. To
największy ośrodek narciarski  w regionie Veneto.  Szerokie
i  raczej  łatwe  trasy,  na  pewno  przypadną do  gustu
początkującym  i  średnio  zaawansowanym  narciarzom  czy
snowboardzistom jak również rodzinom z dziećmi.  Alleghe,
Pescula,  Palafavera,  Pecol,  Zoldo,  Selva  di  Cadore  to  23
wyciągi  i  90  km  tras  o  różnorodnej  skali  trudności  na
wysokości od 979 – 2100 m n.p.m.

Civetta  wchodzi  w  skład  objętego  wspólnym  karnetem
megakompleksu  narciarskiego  Dolomiti  Superski,  który
łącznie oferuje ponad 1200 km tras. Ilość i różnorodność tras
czyni z tego ośrodka idealne miejsce na wyjazdy na narty.  

     Hotel  ALLE  ALPI  ***   cechuje  rodzinna,  przyjazna
atmosfera, jest położony w odległości zaledwie 300 metrów
od  wyciągów  narciarskich  w  mieście  Alleghe. Obiekt
usytuowany  blisko  jeziora  (3  min.  spacerem).  Na  terenie
całego hotelu można bezpłatnie korzystać z WiFi. Na miejscu
do  dyspozycji  Gości  jest  przechowalnia  sprzętu
narciarskiego. Parking publiczny. 

Pokoje:  2  i  3-osobowe,  komfortowo  urządzone.  We
wszystkich  pokojach  znajduje  się  telewizor,  oraz  łazienka
wyposażona  w  suszarkę  do  włosów  i  bezpłatny  zestaw
kosmetyków.

Wyżywienie:  śniadania  kontynentalne  w  formie  bufetu
i obiadokolacje.
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Cennik:

Cena

Dorosły  2700 zł/os.

Dziecko  0 – 4 lata  500 zł/os.

Dziecko  0 – 4 lata na dostawce 1600 zł/os.

Dziecko  5 – 8 lat 2050 zł/os.

Dziecko  9 – 12 lat 2300 zł/os.

Dziecko  od 12 r.ż. 2500 zł/os.

Cena zawiera:

- przejazd komfortowym autokarem,
- zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3-osobowych, 
- wyżywienie: HB (śniadania w formie bufetu i obiadokolacje, 
woda w cenie)
- pełne ubezpieczenie narciarskie TU EUROPA: KL 20 000 €,   
w tym 5 000 € KR, NNW 3 000 €, SKI OC 50 000 €, SS 900 €
- opiekę pilota

Cena nie zawiera:

- podatku turystycznego - 2 €/os/dzień (płatny od 13 r. ż.)

Informacje dodatkowe: Skibus do Malaga Ciapella (wyciąg na 
Sella Ronda i kolejka na Marmoladę)  – płatny 10€/os./ tydzień.

                                                               
                                                          

 CENY SKIPASSÓW

Skipass 6 dni CIVETTA Skipass Civetta + Dolomiti Superski 4+2

Osoba dorosła 235 € 270 €

Junior ur. po 28.11.2004r. 165 € 190 €

Senior ur. przed 28.11.1955r. 210 € 240 €

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