MARCOWE NARTY W DOLOMITACH… CIVETTA 16.03-23.03.2019
Impreza organizowana przez BTZ Katowice oraz AGAT Kraśnik
CIVETTA – perła Dolomitów, 80 km świetnych i malowniczych tras o różnym stopniu trudności.. Główna miejscowość Alleghe z
malowniczym górskim jeziorem. Dodatkowym atutem jest bliskość słynnej Sella Rondy /450km tras/ i kultowego Lodowca
Marmolada.
REZYDENCJA "REGINA" - komfortowe, gustownie urządzone i dobrze wyposażone, TV SAT. Do wyciągów zaledwie 800m. Do
centrum: 1000m. Przystanek skibus: 30m od rezydencji. W pobliżu sklepy, bary, wypożyczalnia sprzętu.
BILO 4 - pokój dzienny z aneksem kuchennym i 2-osobową rozkładaną sofą, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka z WC.
Aneks kuchenny w pełni wyposażony. TRILO 4 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwie sypialnie dla dwóch osób (w jednej
łózko małżeńskie, w drugiej 2 pojedyncze), łazienka. Aneks kuchenny w pełni wyposażony. TRILO 6 – pokój dzienny z aneksem
kuchennym i sofa dwuosobowa, dwie sypialnie (jedna z łóżkiem małżeńskim, druga 2 pojedyncze łóżka), jedna łazienka. TRILO 7
– pokój dzienny z sofą dla dwóch osób, sypialnia z łóżkiem małżeńskim i oddzielna łazienką, sypialnia dla trzech osób z
oddzielnymi łóżkami, łazienka.

Apartament REGINA ****

Cena za os. ze skipassem

BILO 4

1925 zł

TRILO 4

1990 zł

TRILO 4 (2 łazienki)

2050 zł

TRILO 6

1880 zł

TRILO 6 (2 łazienki)

1965 zł

TRILO 7 (2 łazienki)

1835 zł

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- pełne ubezpieczenie TU EUROPA, KL 20 000€ w tym 5 000€
ratownictwa, NNW 6 000€, BP 300€, SP 900€, SKI OC 15 000€
- ręczniki i pościel
- skipass Civetta
- opiekę pilota podczas pobytu

Cena nie zawiera:
- kaucji zwrotnej za skipass
- sprzątanie końcowe apartamentów, TRILO6/6 70 eur; TRILO4 - 60 eur; BILO4 - 50 eur –
obowiązkowo
- tourist tax (płatne na miejscu 2euro/os./dzień)

AGAT BUH ul. Mikulińska 37, Mikulin; 23-200 Kraśnik www.agat.eu

