
FERIE ZIMOWE 2018
FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA 1100 m -2050 m n.p.m

Termin 16.02-25.02.2018
100 km tras narciarskich + 35 km tras biegowych

wyjazd: Bydgoszcz-Poznań
cena zakwaterowania od : 640 zł/os ! 

Ośrodek narciarski Folgaria, Lavarone i Luserna jest idealnym miejscem na rodzinny wyjazd na narty. Leży w samym
środku  południowo-wschodniego  Trentino.  W  ośrodku  znajduje  się  ponad  120  km  bardzo  szerokich  tras
odpowiadającym wymaganiom każdego narciarza. Znajdują się tutaj również szlaki prowadzące między fortecami z II
Wojny Światowej oraz trasy z zapierającymi dech w piersiach widokami na szczyty alpejskie. Jeden skipass obejmuje 3
połączone ze sobą ośrodki narciarskie.
Folgaria  -   dysponuje  ponad 75  km  doskonale  przygotowanymi  trasami.  Dla  miłośników  białego  szaleństwa
przygotowano bardzo szerokie trasy o każdym stopniu zaawansowania.  Nowoczesna infrastuktura i  słoneczne stoki
sprawiają, że jest to idealne miejsce dla wszystkich narciarzy. 
Ski Center Lavarone - jest ponad 25 km świetnie przygotowanych tras zjazdowych położonych na wysokościach między
1180 m n.p.m. a 1600 m n.p.m., gdzie każdy narciarz powinien znaleźć coś dla siebie. Świetne niebieskie, długie trasy ! 
Luserna  -   ponad  35  km  tras  przeznaczonych  wyłącznie  dla  narciarzy  biegowych  w  ośrodku  Milegrobbe.
http://www.folgariaski.com/pl/snieg/narciarstwo-biegowe

• szerokie zróżnicowane trasy narciarskie
• dużo tras biegowych
• świetny snowpark  

DERBY CLUB RESIDENCE*** (basen w cenie) położona jest w samym centrum Folgarii, oferuje wypoczynek w 
nowoczesnych apartamentach i relaks w centrum wellness. 
Do najbliższych wyciągów usytuowanych ok 800 m od obiektu, Gości Rezydencji dowozi darmowy skibus, przystanek 
znajduje się obok rezydencji.
Rezydencja jest przyjazna rodzinom z dziećmi.  Dla dzieci  dostępna jest grota solna i  gorąca kąpiel dostępna przez
godzinę przed otwarciem wellness (dzieci muszą być z dorosłym opiekunem). W Rezydencji funkcjonuje mini-club z
animacjami zarówno dla najmłodszych, jak i całej rodziny.  Strefa wellness o powierzchni około 200m2 oferuje: basen,
hydromasaż, saunę fińską, turecką, bio, grotę solną, pokój relaksu.

BILO A dla 4 osób: (740 €) pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą-łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem
małżeńskim lub dwoma łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon

cena w apartamencie 4 os.: 185 €/os ,  
cena w apartamencie 3 os.: 246 €/os,  

                
BILO  B  dla  5  osób:  (770  €)  pokój  dzienny  z  aneksem  kuchennym  i  kanapą-łóżkiem  małżeńskim  oraz  fotelem
rozkładanym dla jednej osoby, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem,balkon

• cena w apartamencie 5 os.: 158 €/os ,  
• cena w apartamencie 4 os.:  197  €/os,  

TRILO  B  dla  6  osób:  (890  €)  pokój  dzienny  z  aneksem  kuchennym  i  kanapą-łóżkiem  małżeńskim  oraz  fotelem
rozkładanym dla  jednej  osoby,  sypialnia  z  łóżkiem małżeńskim,  pokój  z  dwoma łóżkami  pojedynczymi,  łazienka  z
prysznicem, balkon 

cena w apartamencie 6 os.:  148 €/os
cena w apartamencie 5 os.:  178 €/os
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•
Karta Klubowa  dla klientów salonwakacji.pl w cenie - karta klubowa umożliwia klientom korzystanie z: basenu, 
animacji, mini clubu, parkingu, skibusa, bezpłatnego dostępu do internetu wi-fi w apartamentach i TV SAT.
• pakiet saun -   (sauny - hydromasaż, sauna fińska, turecka, bio, grota solna, pokój relaksu , w cenie szlafrok,
ręczniki klapki) dodatkowo płatny € 30,00/tydzień.
 Każdy  apartament  ma  przydzielone  miejsce  parkingowe,  w  rezydencji  znajduje  się  również  narciarnia  i  winda.
Kwaterujemy się od godziny 16.00 do 20.00, a w dniu wyjazdu opuścić do godziny 10.00 oraz pozostawić je sprzątnięte,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
czystość kuchni (zmycie naczyń, przyborów kuchennych, kuchenki, lodówki) i wyniesienie śmieci*.  W przeciwnym razie
zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości 60€.   
Cena zawiera:
• zakwaterowanie 7 noclegów w wybranym apartamencie 
• basen, mini klub
• wi-fi
• opieka pilota i instruktora salonwakacji.pl

Cena nie zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem  (wyjazd: Bydgoszcz 120 €/os -Poznań 95 €/os)
• ubezpieczenie narciarskie KL ,  NNW, OC od osób, OC od rzeczy (20 €/os lub pakiety rodzinne)
• skipass (192 €/os dorosłą)
• pakiet saun  (30€/os/tydzień)
• taksa klimatyczna (ok.2€/os/dzień)
• kaucja 150€ /apartament

HOTEL VITTORIA 3* 2 posiłki (3 min pieszo od Derby Club)
sauny w cenie !
http://www.hotelvittoriafolgaria.it/pl/

cena w pokoju 2 os : 475 €/os 
dzieci do 4 lat :  gratis 

dzieci do 8 lat : 237 €/os
dzieci do 12 lat : 332 €/os

Rodzinny hotel położony jest w centrum miejscowości Folgaria. 

Dla Gości hotel oferuje: restaurację, nowe centrum odnowy biologicznej ze strefą relaksacyjną  i   prysznicami wrażeń

oraz siłownię.  Do dyspozycji Gości są ponadto pokoje z bezpłatnym WiFi i telewizorem LCD. Wszystkie pokoje zostały

urządzone w tradycyjnym stylu i  zapewniają eleganckie  parkiety oraz meble z  jasnego drewna.  W każdym pokoju

znajduje  się  łazienka  z  prysznicem  i suszarką  do  włosów.  Każdego  ranka  w  hotelu  serwowane  jest  urozmaicone

śniadanie  w formie bufetu,  które  obejmuje  świeżo  wypiekane pieczywo,  wędliny  oraz  sery.  Hotelowa restauracja

serwuje lokalne specjały oraz klasyczne włoskie potrawy. Od kompleksu Palasport z basenem olimpijskim dzieli obiekt

800 metrów. Kompleks ten dysponuje także lodowiskiem i oferuje zniżki dla Gości hotelu Vittoria. Hotelowe centrum

odnowy biologicznej dysponuje sauną fińską, łaźnią turecką, wanną z hydromasażem oraz grotą solną. Dla narciarzy :

przechowalnia sprzętu narciarskiego oraz zniżki na wypożyczenie  sprzętu. Goście mogą dostać się na stoki narciarskie

w Folgarii bezpłatnym publicznym autobusem dla narciarzy.
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Cena zawiera:
• zakwaterowanie 7 noclegów 
• wyżywienie : śniadania i obiadokolacje
• wi-fi
• opieka pilota i instruktora salonwkakacji.pl
• korzystanie ze strefy wellness
Cena nie zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem  (wyjazd: Bydgoszcz-120 €/os; Poznań 95 €/os)
• ubezpieczenie narciarskie KL ,  NNW, OC od osób, OC od rzeczy 20 €/os lub pakiety rodzinne
• skipass (192 €/os dorosłą)
• taksa klimatyczna (ok.2€/os/dzień)
• napoi do obiadokolacji 

Dodatkowe świadczenia 
• istnieje możliwość zwiększenia standardowego ubezpieczenia narciarskiego do wyższych kwot niż jest w cenie
• istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji – ok. 3% wartości ubezpieczenia
• dopłata za dodatkowe miejsce w autokarze: 200 zł/os 
• kaucja za skipass 5 € - płatna pilotowi 
• taksa klimatyczna 2€ /os/dzień płatna pilotowi
• osoby korzystającej z dojazdu własnego 250 zł/os zniżki 
• osoby wyjeżdżające z Poznania 100 zł/os zniżki 
• możliwy dolot  samolotem z  Warszawy do Werony – 1020 zł/os  w 2 strony +  transfer  dodatkowo płatny;  do
potwierdzenia

CENY SKIPASÓW:
dorosły – 192 €
dziecko urodzone po 30.11.2009 – gratis
junior urodzony po 20.11.2001 – 134 €
senior urodzony przed 30.11.1952 – 173 € 
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