
FERIE W VAL DI SOLE  
17.01 – 25.01.2020

      Val di Sole inaczej zwane Doliną Słońca jest jednym z
najbardziej znanych kurortów narciarskich. Malownicze masywy
górskie (Dolomity Brenta, masyw Adamello oraz Ortler-Cevedal)
są położone w zachodniej części Trydentu. 
Marilleva 1400 - miejscowość narciarska leżąca na wysokości
1400 m n.p.m., której najważniejszą cechą jest połączenie z
ośrodkami Madonna di Campiglio i Pinzolo poprzez Folgaridę. Tym
samym z innymi regionami tworzy jeden z największych ośrodków narciarskich w Europie.

Hotel Monte Giner****W - rodzinnie prowadzony obiekt
zlokalizowany w miejscowości Mezzana, w całości odnowiony, z
rewelacyjną kuchnią i przyjazną atmosferą, która sprawi że każdy
gość poczuje się tutaj jak w domu. 
Pokoje urządzone w prostym stylu, ale z niezwykłą dbałością o
szczegóły, pięknie przyozdobione w ładne dodatki tworzą ciepłą i
romantyczną atmosferę. 
Kuchnia serwuje dwa posiłki – śniadania i obiadokolacje. Dania
sporządzane są ze świeżych, naturalnych składników, poza tym wyrafinowane menu łączące 
typowo regionalne potrawy z przysmakami kuchni
śródziemnomorskiej.
Obiekt oferuje eleganckie wellness center, gdzie zanurzycie się w
„ciepłych objęciach” podgrzewanego krytego basenu i sauny.
Rozpieszczą Was niezwykłe zabiegi kosmetyczne, a wspaniałe
masaże wprowadzą w doskonały nastrój. Czekają na Was także:
podgrzewane jacuzzi, vitarium, łaźnia turecka, zabiegi Kneipp,
solarium .
Cennik:

Pokój dbl 2750 zł/os.

Dziecko w wieku 3 – 7 lat na dostawce 1650 zł/os.

Dziecko w wieku 8 – 10 lat na dostawce 2090 zł/os.

Dziecko w wieku 11 – 13 lat na dostawce 2300 zł/os.

Dziecko w wieku 14 – 17 lat na dostawce 2550 zł/os.

Singiel 3250 zł/os.
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Powyższe ceny zawierają:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w hotelu****W
- korzystanie z Centrum Wellness: sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, basen
- wyżywienie: śniadania (bufet), podwieczorek (16.00-17.00), obiadokolacje
- ubezpieczenie: KL 20 000 EUR w tym 5 000 EUR koszty ratownictwa, NNW 6 000 EUR, SKI OC 15 000 EUR,
- raz w tygodniu uroczysty Gala Dinner przy świecach
- Free WiFi
- Mini Klub dla dzieci
- ogrzewana narciarnia

Cena nie zawiera:

- skipassu i kaucji zwrotnej za skipass,
- napoje płatne dodatkowo
- tourist tax – 2 EUR/os./dzień.

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

Ceny skipassów:

TYP SKIPASU ILOŚĆ DNI DOROŚLI JUNIOR
Folgarida Marilleva 6  182 Euro 127 Euro
Folgarida Marilleva Pejo+2dni Skiarea 6  212 Euro 149 Euro
SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta 6  230 Euro 161 Euro
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