
Region narciarski Adamello obejmuje Passo Tonale: trasy położone na wysokości od 
1883 m n.p.m., do 2681 m n.p.m. są doskonałym terenem dla początkujących i śred-
nio zaawansowanych narciarzy, lodowiec Presena: trasy położone na wysokościach od 
1845m npm do 3069m npm polecamy bardziej zaawansowanym oraz Pontedilegno i 
Temu (4 nowe wyciągi krzesełkowe oddane na sezon zimowy 2006 r.) z trasami które 
zadowolą każdego. Pomiędzy Passo Tonale a Pontedilegno działa połączenie kolejką 
gondolową, dzięki czemu łączna długość połączonych tras narciarskich wynosi ponad 
100 km obsługiwanych przez ponad 30 wyciągów. Opisywane stacje narciarskie wcho-
dzą w skład słynnego regionu Val di Sole (Dolina Słońca). Prawdziwym wyzwaniem dla 
narciarzy jest zjazd czarną trasą z lodowca do Passo Tonale. Opis terenów narciarskich 
na stronie www.adamelloski.com

Cena:
dojazd własny 1795 PLN.
Zniżki – 3, 4 i 5 osoba dorosła w pokoju – 200 PLN/os,
Ceny dla dzieci (zakwaterowanych w pokoju z rodzicami)
- do 3 lat – 500 PLN,
– do 6 lat – 1250 PLN,
- do 12 lat - 1500 PLN,
- młodzież do 18 roku – 1650 PLN.
- CENA z AUTOKAREM 1995 PLN/osoba dorosla.
- Szkolenie narciarskie/snowboardowe 18godzin/130€ ( Pakiet )
Zapewniamy:
* Zakwaterowanie (7 noclegów) w hotelu Chalet Alpino **+ położonym 50m od stoku narciarskiego na przełęczy Passo Tonale, 1,5 km od centrum kurortu. Hotel 
oferuje pokoje 2 – 5 osobowe z łazienkami, TV. Posiłki serwowane są w restauracji hotelowej, do dyspozycji gości również bar i narciarnia.
* wyżywienie 3 razy dziennie, kuchnia polska, smaczna i obfita (lunch pakiety uczestnicy przygotowują sami z bufetu śniadaniowego),
* zabawa Sylwestrowa prowadzona przez polskiego DJ, 4 ciepłe posiłki, ciasta, sałatki, napoje, 0,25 wódki/os, szampan.
* opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na miejscu instruktorów.
* ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN, NNW 10.000 PLN, OC 100.000 PLN.
Kaucja zwrotna w wysokości 5 Euro.
Ceny Skipasów:
Adamelloski 6 dni: Dorośli: – 209 Euro (oficjalna cena 216 Euro),
Młodzież: osoby urodzone po 30.11.2001  - 152 Euro (oficjalna cena 152 Euro)
Seniorzy: osoby urodzone przed 30.11.1952 - 199 Euro (oficjalna cena 205 Euro).
 
Uwaga: Dzieci urodzone po 30.11.2009 jeżdżące w towarzystwie 1 dorosłego członka rodziny kupującego pełnowartościowy skipass (w cenie oficjalnej) są upoważ-
nione do otrzymania gratisowego skipassu tego samego rodzaju, co towarzysząca osoba dorosła (1 osoba dorosła – 1 skipass gratisowy).

Depozyt zwrotny za skipass – 5 Euro. Region nie zwraca kosztów niewykorzystanego skipasu w razie wypadku. 

Należy opcjonalnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie w cenie 2,5 Euro/dzień (15 Euro na 6 dni).

                         

narciarz.pl           tel: +48 604 318 130        biuro@narciarz.pl
Rezerwacja wyjazdu

Sylwester w Alpach Włoskich Passo Tonale Chalet Alpino**
+ hotel na stoku

termin 29.12.2017 – 07.01.2018 (7 nocy)

http://narciarz.pl/kontakt/

