
Zakończenie sezonu 
w Dolomitach  13-21.03.2020

CIVETTA – ALLEGHE

CIVETTA to idealne miejsce na narciarski relaks wśród zapierających
dech w piersiach  widoków.  Najważniejsze miejscowości  ośrodka to
Alleghe, Pescul, Palafavera, Pecol, Zoldo, Selva di Cadore łącznie jest
tutaj  25  wyciągów  i  90  km  tras  narciarskich  o  różnorodnej  skali
trudności,  które  zadowolą  zarówno  amatorów  pięknych  widoków,
rodziny  z  dziećmi,  jak  i  naprawdę  wytrawnych  narciarzy.  Trasy
narciarskie zostały stworzone tak, aby odkryć najpiękniejsze miejsca
tego regionu.  Liczne bary,  restauracje  przy  stokach i  szerokie  trasy
sprawiają iż miejsce to uchodzi za najlepszą rodzinną stację narciarską.
Popularnością  cieszy  się  oświetlona trasa  w Palafavera,  a  naprawdę
zaawansowani  narciarze  będą  mogli  poszaleć  na  stokach  Monte
Fertazza.
Miasto  Alleghe, narciarski  kurort  z  możliwością  skorzystania  z
wieczornych  atrakcji,  istnieje  możliwość  organizacji  wieczoru  w
dyskotece.

HOTEL BARANCE *** w Alleghe (Masare) znajduję się ok.
900  m  od  początkowej  stacji  Alleghe  –  Civetta.  Komfortowy
i  elegancki,  posiadający  ładne,  przestrzenne  pokoje  dwu  i
trzyosobowe,  wszystkie  z  TV/SAT,  telefonem,  balkonem  oraz
łazienką.  W  pomieszczeniach  ogólnodostępnych  można  bezpłatnie
korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Miła atmosfera 
i  dobra  kuchnia  to atuty  tego miejsca.   Hotel  posiada  prywatnego
busa,  który  dowozi  swoich  gości  do  wyciągu.  Centrum  odnowy
biologicznej  z  basenem  jest  do  dyspozycji  gości.  Przechowalnia
sprzętu  narciarskiego  jest  wyposażona  w  urządzenie  do  suszenia
butów. Restauracja, bar i sala kominkowa czeka na Was. 

Wyżywienie: HB - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje są
serwowane. 

Cennik:
Pokój 2 osobowy 3100 zł/os.

Dziecko w wieku 0 – 3 lat 550 zł/os.

Dziecko w wieku 3 – 8 lat na dostawce 1500 zł/os.

Dziecko w wieku 8 – 12 lat na dostawce 2350 zł/os.

Dorosły na dostawce 2750 zł/os.

Singiel 3550 zł/os.

***UWAGA!!! Oferujemy zniżki na skipass dla seniorów 
urodzonych przed 30.11.1954 r. - 80 zł 
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Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w hotelu
- pełne ubezpieczenie TU EUROPA, KL 20 000€ w tym 5 000€ 
ratownictwa, NNW 6 000€, BP 300€, SP 900€, SKI OC 15 000€ 
- korzystanie z centrum wellness
- opiekę pilota podczas wyjazdu
- skipass 6 dni Civetta

Cena nie zawiera:
- city tax 2 €/os.

Istnieje możliwość wycieczek do innych regionów.

Uwaga: zakwaterowanie od soboty do soboty, możliwość 
wyjazdu powrotnego w piątek w nocy.
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