
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 Sporting Ravelli – niedawno przebudowany i całkowicie
odnowiony hotel otoczony górami. Usytuowany jest blisko lasu, tuż
przy stacji narciarskiej Marilleva 900, którą można dotrzeć do
stacji Marilleva 1400 skąd rozpoczynają się liczne trasy
narciarskie. Wystarczy tylko przejść na druga stronę ulicy, aby
rozpocząć dzień na nartach. 
Pokoje urządzone komfortowo w nowoczesnym stylu. Wyposażone w
meble z jasnego drewna, telewizor oraz łazienkę z suszarką do
włosów. 
Kuchnia serwuje dwa posiłki – śniadania i obiadokolacje. Śniadania w
formie urozmaiconego bufetu. Obiadokolacja serwowana jest w
formie szwedzkiego stołu. Urozmaicone menu: przystawki, warzywa
jak również dania główne, które codziennie ulegają zmianom. 
Po dniu pełnym emocji i zabawy na stoku hotel oferuje relaks w
nowym centrum wellness “Le Reve". Dwie sauny, łaźnia parowa oraz
basen z pewnoscią spełnią oczekiwania każdego gościa. 
Cennik:

Pokój dbl 2620 zł/os.

Dziecko w wieku 0 – 2 lat 510 zł/os.

Pokój dbl z możliwością dostawki 2840 zł/os.

Dziecko w wieku 3 – 5 lat na dostawce 1210 zł/os.

Dziecko w wieku 6 – 14 lat na dostawce 1670 zł/os.

Osoba powyżej 15 lat na dostawce 2140 zł/os.

Singiel 3130 zł/os.
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Love 4 Kids (2+2) pierwsze dziecko w wieku 0 – 8 lat
na dostawce

510 zł/os.

Love 4 Kids (2+2) drugie dziecko w wieku 0 – 8 lat na
dostawce

1210 zł/os.

Ceny zawierają:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w hotelu
- wyżywienie: HB (śniadania, obiadokolacje)
- korzystanie z Centrum Wellness: sauna, łaźnia turecka, basen
- ubezpieczenie: KL 20 000 EUR w tym 5 000 EUR koszty ratownictwa, NNW 6 000 EUR, SKI OC 15 000 EUR,
- 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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