
WŁOCHY - ALPE DI SIUSI – VAL GARDENA
TERMIN: 27.01 – 05.02.2017

Alpe di Siusi : 60 km tras
1.060 – 2249 m n.p.m.
Przepiękne  nasłonecznione  trasy  na  płaskowyżu  Siusi  przyciągają  wielu  narciarzy
z dziećmi. 60 km tras świetnie przygotowanych, wiele atrakcji dla dzieci i połączenie
płaskowyżu z wyciągami Val Gardeny są atrakcją narciarską
dla wszystkich narciarzy.

Val Gardena: 175 km tras
1236 – 2518 m n.p.m.
Malownicza  dolina,  w  której  znajdują  się  jedne  z  najsłynniejszych  miejscowości
narciarskich  w  Europie:  Ortisei,  Selva,  Santa  Cristina.  Położone  tutaj  ośrodki
narciarskie należą do grupy Dolomitisuperski, a trasy są połączone wyciągami z Sella
Rondą. Dolina ta to jeden z najsłynniejszych ośrodków narciarskich Europy. Tutejsze
stoki są połączone karuzelą narciarską o łącznej długości 175 km plus 115 km tras
biegowych.  Nartostrady  są  skupione  wokół  miejscowości  Ortisei,  Santa  Cristina
i Selva. Na stokach Val Gardeny są rozgrywane zawody Pucharu Świata.
Jest dużo bardzo dobrych tras narciarskich w tym 6 kilometrowa trasa “ Gardenissima”
i malownicza trasa Dreier z Ciampinoi. Każda z tych miejscowości jest przy wyciągach.
Z wszystkich miejscowości można dostać się na Sella Ronda na nartach.

SKIPASSY Alpe di Siusi Val Gardena na 6 dni
238 Euro / dorosły

167 Euro / junior (ur. po 26/11/2000)
214 Euro / senior (ur. przed 26.11.1951)

Gratis / dziecko (ur. po 26/11/2008)

HOTEL SALEGG 3* SIUSI
400 m od gondoli Col Rodela + hotelowy skibus
WYŻYWIENIE: 2 posiłki

CENA: 440 Euro + 350 zł / os. przy rez. Do 15.09.2016
440 Euro + 450 zł / os. przy rez. Po 15.09.2016

Położenie: Hotel Salegg znajduje się w alpejskiej miejscowości Siusi, w odległości
zaledwie 400 metrów od stacji kolejki linowej do ośrodka narciarskiego Alpe de Siusi
Hotel  zapewnia  bezpłatny  parking  i  znajduje  się  w  odległości  400  metrów  od
przystanku autobusów kursujących do centrum Siusi.  Można stamtąd pojechać  do
dworca kolejowego w Bolzano, oddalonego o 20 km od hotelu.
Hotel:  3-gwiazdkowy hotel  w dobrej lokalizacji,  dysponujący niewielkim zapleczem
wellness.
Pokoje: 2-osobowe, z możliwością 1 lub 2 dostawek, w każdym znajduje się: łazienka
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z prysznicem, TV sat, telefon. Większość pokoi posiada balkony z widokiem na Alpe di
Siusi.
Do dyspozycji: bezpłatny autobus dla narciarzy, bezpłatny wstęp do centrum fitness
i spa z sauną i wanną 
z  hydromasażem, restauracja,  bar,  plac  zabaw dla  dzieci,  sala  TV oraz pokój  gier
z piłkarzykami i stołem do pingponga, parking, narciarnia, bezpłatne WIFI w lobby.
Kuchnia: Codziennie  rano  na  miejscu  serwowane  jest  urozmaicone  śniadanie
w formie  bufetu,  obejmujące  świeże  rogaliki,  wędliny,  sery  i  jajka.  Restauracja
serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej oraz południowo-tyrolskie
specjały na kolację.

APARTAMENTY W SIUSI
1,5 m od gondoli Alpe di Siusi, skibus ok. 100 m

CENA: 270 Euro + 450 zł/ os. przy 4 osobach
340 Euro + 450 zł / os. przy 2 osobach

Przy rez. do 15.09. rabat 100 zł

Cena zawiera:
● zakwaterowanie 7 nocy w wybranym obiekcie
● 2 posiłki dziennie przy wyborze hotelu
● przejazd komfortowym autokarem z Bydgoszczy – Szubina - Poznania wyposażonym
w WC, barek, TV
● opiekę licencjonowanego pilota – animatora
●  szkolenie  z  wykwalifikowanym  instruktorem  narciarstwa  w  grupach
zgodnie z poziomem zaawansowania
● podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro
● wieczorki animacyjne i super atmosfera

Cena nie zawiera:
● skipassu
● wyżywienia w przypadku apartamentów
● napoi do obiadokolacji
● ubezpieczenia od chorób przewlekłych
● ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
● taksy klimatycznej do opłaty na miejscu 1,7 Euro / dzień

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej
zawarte  mają  jedynie  charakter  informacyjny  i  mogą  ulec  zmianie.  Kalkulacja
przygotowana jest dla grupy min. 35 os.—w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia
liczby uczestników cena może ulec zmianie.
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