CIVETTA - Wczasy narciarskie
termin 09 - 18.03.2018
CIVETTA – region narciarski położony w samym sercu Dolomitów, u podnóża góry
Monte Civetta 3220 m n.p.m. Rozciąga się on pomiędzy najwyższym pasmem Dolomitów Marmolada a popularną miejscowością Cortina d’Ampezzo. W skład regionu
wchodzą 4 stacje narciarskie: Alleghe, Selvadi Cadore, Palafavera i Zoldo Alto – łącznie
do dyspozycji narciarzy jest 25 wyciągów i 90 km tras o różnym stopniu trudności. To
prawdziwy raj dla amatorów wyjątkowo pięknych, zapierających dech w piersiach alpejskich widoków, idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą
się dwie oświetlone trasy (czarna i czerwona) w Zoldo Alto.

Cena:

2995 PLN/os termin
Dopłata do jedynki 1300 PLN

Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek)
7 noclegów w ośrodku
wyżywienie 2 x dziennie śniadania w formie bufetu, kolacja serwowana, wybór z kilku dań
opiekę pilota podczas przejazdu, rezydenta podczas pobytu i instruktorów
ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN, NNW 10.000 PLN, OC 100.000 PLN.
podatek VAT
6 dniowy skipass na Civettę
Szkolenie narciarskie i snowboardowe
Zawody SG

• Nagrody i upominki.

Zakwaterowanie:

Orso Grigio**** usytuowany jest u podnóża stoku narciarskiego w pięknym widokowo i nasłonecznionym miejscu w wiosce Pescul, w regionie
Civetty. Odnowiony w 2007 roku posiada 35 przestronnych pokoi urządzonych w tradycyjnym górskim stylu, nawiązującym do historii i kultury
ladyńskiej. Wnętrza hotelu zachowują pełen elegancji i wygody styl. Kuchnia hotelowa serwuje tradycyjne przysmaki kuchni regionalnej. W hotelu znajduje się sauna fińska, jaccuzzi i mała salka fitness. Przed hotelem przystanek skibusa zapewniający połączenie ze stokami Sellarondy.
CENA NIE ZAWIERA:
• opłaty klimatycznej około 1 €/dzień dla osób powyżej 14 lat (jeżeli zostanie wprowadzona)
• napojów do obiadokolacji.
JEŻELI GRUPA BĘDZIE LICZYLA 40 OSÓB: opłata klimatyczna i napoje do kolacji zastaną przejęte przez organizatora.
UWAGA:
Zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
(WYDAWANEJ BEZPŁATNIE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ)

Rezerwacja wyjazdu
narciarz.pl

tel: +48 604 318 130

biuro@narciarz.pl

