Zakończenie sezonu
w Dolomitach 13 - 21.03.2020
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.
PENSJONAT HAUNOLD** w San Candido to klimatyczny
rodzinny hotel ze znakomitą lokalizacją. Niespełna 50 m do wyciągów
stoku narciarskigo Baranci oraz przystanku bezpłatnego skibusa.
Niewielkie zaplecze SPA (sauna, jacuzzi), pokój wypoczynkowy, bar,
salka dla dzieci oraz narciarnia i parking powinny zaspokoić
oczekiwania gości pensjonatu.
Karnet Tre Cime 110 km tras możliwość rozszerzenia o karnet
Dolomiti Superski.
Pokoje: Pokoje 2 i 3 osobowe z telewizorem i balkonem urządzone są
w stylu Południowego Tyrolu oraz łazienką z suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, na które składają się między
innymi domowej roboty ciasta, dżemy, świeże owoce.
Cennik:
Pokój 2 lub 3 osobowy

2880 zł/os.

Dziecko w wieku 1 – 6 lat

1200 zł/os.

Dziecko w wieku 6 – 8 lat

1350 zł/os.

Dziecko w wieku 8 – 10 lat

2200 zł/os.

Dziecko w wieku 10 – 12 lat

2350 zł/os.

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla seniorów
urodzonych przed 30.11.1954 r. - 100 zł
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Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w pokoju
- wyżywienie: śniadania w formie bufetu
- pełne ubezpieczenie KL 20 000 € w tym 5 000 € ratownictwa, NNW 6
000 €, SKI OC 15 000 €
- skipass 6 dni Tre Cime
- opiekę pilota podczas wyjazdu
Cena nie zawiera:
- city tax 2 €/os/dzień.
Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwy wyjazd w
piątek w nocy.
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