Ytavelgo.pl

www.travelgo.pl

VAL DI FIEMME 08.02-17.02.2018 – FERIE NARCIARSKIE WE WŁOSZECH
VAL DI FIEMME to jeden z najbardziej znanych i cenionych włoskich ośrodków narciarskich. Otoczony
charakterystycznymi dla tego rejonu postrzępionymi szczytami Dolomitów, składa się z 5 ośrodków
narciarskich: Alpe Cermis, Bellamonte - Alpe Lusia, Passo Lavaze, Passo Role i Ski Center Latemar,
posiadających łącznie ponad 140km doskonale przygotowanych tras narciarskich.
Skipass: Val di Fiemme Obereggen, który umożliwia jazdę na ponad 100km tras. Na podstawie skipassu można
skorzystać z * nocnej jazdy na Alpe Cermis na nartach lub na sankach * wejść za darmo na basen w Predazzo
lub Cavalese (z wyjątkiem wtorków i sobót) * wejść za darmo na lodowisko w Cavalese i na jeziorze Lago di
Tesero. Skipass płatny dodatkowo.

Hotel Ludwigshof ***S
zachwyca wspaniałą lokalizacją w samym sercu Trodeny. Z jego okien roztacza się panoramiczny widok na
rezerwat przyrody Monte Corno. Do dyspozycji Gości jest centrum odnowy biologicznej, restauracja oraz
typowy alpejski bar. Strefa Spa: sauna fińska, łaźnia parowa, kabina na podczerwień, wanna z hydromasażem
znajduje się w siostrzanym hotelu Luvina. Udając się do strefy Spa otrzymujemy kosz spa i ręczniki. Hotel
położony jest w dolinie Val di Fiemme, 15 km od wyciągów na Alpe Cermis. Transfer autokarem AGAT.
Pokoje: urządzone są w tradycyjnym alpejskim stylu i dysponują łazienką oraz telewizorem z dostępem do
kanałów telewizji satelitarnej. W niektórych z nich Goście mają do dyspozycji balkon.
Wyżywienie: HB – śniadania i obiadokolacje. Restauracja w hotelu specjalizuje się w daniach z Trydentu i
daniach kuchni śródziemnomorskiej. Śniadanie w formie bufetu, kolacja dwa dania, deser, woda.
Hotel Ludwigshof ***S

Os. dorosła w dbl

Dziecko do 8 lat

Dziecko do 13 lat

8-17.02.2019

1 990 zł/os.

1 490 zł/os.

1 690 zł/os.

Cena za osobę w pokoju. Dzieci na dostawkach, w pokoju z rodzicami.

Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokoju dwuosobowym,
- wyżywienie HB – śniadania i obiadokolacje
- korzystanie z zaplecza rekreacyjnego w miejscu zakwaterowania,
centrum wellness (w godz. 16.30-20.00)
- ubezpieczenie narciarskie KL, NNW, OC, SKI oraz składkę na TFG
- przejazd komfortowym autokarem AGAT w terminie 8-17.02.2018
- opiekę pilota podczas wyjazdu

Cena nie zawiera:
- SKIPASSU i kaucji zwrotnej za skipass
- city tax, 1,2 eur/os./dzień

Wyjazd autokaru: Kraśnika (19:00), Stalowej Woli (20:00), Rzeszowa (21:00), Krakowa (23:45), Katowic 9.02 (1:15)
Skipass os. dorosła 6 dni Val di Fiemme, 225 eur/os.; Junior ur. po 30.11.2002, 157 eur/os.; Senior ur. przed 30.11.1953 202 eur/os.
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