WŁOCHY/ PAGANELLA - wyjazd narciarski
PAGANELLA – zapierający dech w piersiach masyw
górski położony w regionie Trentino. Paganella to
jeden z najczęściej wybieranych ośrodków
narciarskich regionu. Ponad 50km bardzo dobrze
przygotowanych i różnorodnych tras obsługiwanych
przez 23 nowoczesne wyciągi czeka na miłośników
białego szaleństwa. Na nartach jeździ się tu na
wysokości 2125 m.n.p.m. Nowoczesne kabiny,
krzesła, długie, atrakcyjne, naśnieżane trasy
zadowolą z pewnością każdego narciarza. Całość
wzbogaca przepiękna panorama włoskich
Dolomitów.

Ramowy program:
Dzień 1
Wyjazd z Gdańska w godzinach wieczornych. Przejazd przez Polskę w kierunku Włoch.
Dzień 2
Przyjazd do Włoch w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 3-8
Pobyt w ośrodku narciarskim Paganella.
Korzystanie z białego szaleństwa,
infrastruktury i atrakcji regionu. Możliwość
wykupienia karnetu narciarskiego skipass
dodatkowo płatnego według cennika.
Dzień 9
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w
drogę powrotną do Polski.
Dzień 10
Powrót do Gdańska w godzinach popołudniowych.

WŁOCHY/ PAGANELLA - wyjazd narciarski

Zakwaterowanie:
Przytulne, komfortowe, rodzinne hotele*** położone u
podnóża stoku narciarskiego. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z
łazienkami. Do dyspozycji gości infrastruktura hotelowa.
Cena zawiera:
 Przejazd autokarem na w/w trasie
 Zakwaterowanie w hotelu***
 Wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja)
 Opieka rezydentna/ pilota podczas wyjazdu
 Podatek VAT
Cena nie zawiera:
 6-dniowych karnetów skipass *:
Dorosły: 183 euro
Senior: 156 euro
Junior: 128 euro
Dziecko: 92 euro
 Ubezpieczenia KL + AS + OC Sport + SS (koszty leczenia w podróży zagranicznej z
włączeniem ryzyka AS – amatorskie sporty zimowe, ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu sportowego), dodatkowo
płatne 55 zł/os. – dla chętnych

Cena od 1330 zł/os.
Kalkulacja przy min. 45 os. chętnych

Istnieje możliwość modyfikacji programu, rozszerzenia go o dodatkowe
atrakcje według potrzeb Klienta.
Termin: do ustalenia
Zapraszamy do kontaktu
Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S.C.
ul. Biegańskiego 10/11 Gdańsk
tel. 58 322 19 86 lub 58 322 19 90
email: biuro@ctravel.pl
www.ctravel.pl
http://www.facebook.com/czerwinskitravel
*dziecko: osoba urodzona po 30.11.2006
junior: osoba urodzona po 30.11.1998
senior: osoba urodzona przed 30.11.1949
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Przykładowe hotele *** w dobrym standardzie mieszczące się w okolicy**:
Holel Olisamir w miejscowości Cavedago

http://www.hotelolisamir.com/
Holel Fai w miejscowości Fai della Paganella

http://www.hotelfai.it/sito/hotel.php

** W przypadku braku miejsc w wybranym przez Państwa terminie w danym hotelu
zaproponujemy inne o zbliżonym standardzie

