
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.Ampezo  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. 

 R  EZYDENCJA       ROSE   - obiekt usytuowany  w  spokojnej
okolicy, 2 minuty spacerem od centrum miejscowości San Candido
oraz 300 metrów od stacji kolejki linowej, którą można dotrzeć do
ośrodka narciarskiego Monte Baranci. Pokoje oraz apartamenty w
obiekcie  Residence  Rose  są  urządzone  w  prostym  stylu
i wyposażone w drewniane meble. Apartamenty obejmują w pełni
wyposażony  aneks  kuchenny  oraz  balkon.  Bezpłatne  WiFi  we
wszystkich pomieszczeniach.  Na miejscu znajduje się też bar ze
stołem bilardowym. 

Karnet Tre Cime 110 km tras możliwość rozszerzenia o karnet
Dolomiti Superski.

 Apartament  BILO dla  2-  4  osób  –  42  m2,  pokój  dzienny
z  kompletnie wyposażonym aneksem kuchennym i  rozkładanym
dwuosobowym łóżkiem, sypialnia z łóżkiem podwójnym, łazienka
z WC, TV, sejf, balkon. 

 Apartament  TRILO dla 3- 6 osób - 58 m2 , pokój dzienny
z  wygodną  rozkładaną  sofą,  kuchnia,  2  sypialnie  z  łóżkami
podwójnymi, łazienka z WC, TV, sejf,  balkon.

 Apartament BILO SUITE NUOVA – parter – pokój dzienny
z  kompletnie wyposażonym  aneksem  kuchennym,  i  wygodną
rozkładaną sofą, sypialnia  z łóżkiem podwójnym, łazienka z WC,
TV, sejf.

 Pokój   2-osobowy –  20  m2 z  dużym  łóżkiem  podwójnym
i  łazienką,  wyposażony  w  drewniane  meble,  sejf  i  telewizor
z płaskim ekranem, balkon.
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Cennik: 

RESIDENCE ROSE*** Cena za os. ze skipassem

Apartament BILO dla 4 os. 2450 zł/os.

Apartament BILO dla 3 os. 2630 zł/os.

Apartament BILO dla 2 os. 2900 zł/os.

Apartament TRILO  dla 6 os. 2320 zł/os.

Apartament TRILO dla 5 os. 2380 zł/os.

Apartament TRILO dla 4 os. 2450 zł/os.

Apartament TRILO dla 3 os. 2630 zł/os.

Apartament BILO SUITE  dla  4 os. 2500 zł/os.

Apartament BILO SUITE  dla  3 os. 2700 zł/os.

Apartament BILO SUITE  dla  2 os. 3000 zł/os.

Pokój dwuosobowy 2600 zł/os.

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla juniorów
urodzonych po 30.11.2003 r. - 300 zł oraz dla seniorów urodzonych

przed 30.11.1954 r. - 100 zł 
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w wybranym apartamencie
- pościel, ręczniki, zużycie prądu, wody
- 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.
- środki czystości, papier, worki na śmieci
- sprzątania końcowego:     50 €/app (kuchnia we własnym zakresie);  

30€/pokój

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