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Rovereto, 8/08/2018

Ski Elita-Wacław Warzecha
OFERTA NARCIARSKA ZIMA 2019
Ośrodek narciarski: Folgaria – Fiorentini
Folgaria - Fiorentini to przepięknie położony ośrodek narciarski w południowo-wschodniej części Trentino, należący do
konsorcjum Skirama-Adamello Brenta. Od 2010 roku karuzela narciarska Ski Tour dei Forti oddała do użytku 3 nowe
4-osobowe wyciągi krzesełkowe łącząc się z ośrodkiem narciarskim Fiorentini (region Veneto), co zwiększyło liczbę
tras narciarskich do 104 km. Wszystkie stoki narciarskie zaopatrzone są w nowoczesny systemem sztucznego
naśnieżania i posiadają zróżnicowany stopień trudności. 21 wyciągów (w większości krzesełkowych), dzięki którym w
ciągu godziny na szczyty stoków trafia 40 tys. narciarzy, usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych amatorów
białego szaleństwa. W ramach 6-dniowego skipassu można skorzystac po 1 dniu z jezdzenie na nartach w stcjiach
Paganella i Monte Bondone, oddalonych od Folgarii 1,5 h jazdy samochodem. Urocze miasteczko Folgaria leżące
bezpośrednio przy karuzeli „Ski tour” oferuje szeroką bazę noclegową, pałac sportów z lodowiskiem i basenem oraz
rozrywkę, kulturę i doskonałą kuchnię.
Struktura noclegowa: Residence Stella*** (Costa di Folgaria)

Rezydencja usytuowana jest 2km od centrum miasteczka Folgaria, 100m od stoku w Costa di Folgaria.
Wszystkie apartamenty posiadają balkon lub taras i wyposażone są w aneks kuchenny, kompletnie wyposażony we
wszystkie przybory kuchenne, łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz TV i telefon.
Do dyspozycji gości garaż, prywatny ski-room, internet point i sala zabaw dla najmłodszych.

Termin pobytu: 26.01.2019-02.02.2019 i 02.02.2019 – 09.02.2019 (7 nocy)
check in: po godz.14.00, check out: do godz. 10.00

Cena pobytu: apartament BILO B = 899 € dla 4/6 osób
apartament TRILO A = 999 € dla 4/5 osób
apartament TRILO B = 1.099 € dla 5/6 osób
Cena skipassów: 6-dniowy skipass Folgaria-Fiorentini-Lavarone z możliwością 1 dnia w Paganella i
Monte Bondone: osoba dorosła 198-5% = € 188,00, Junior (ur po 30.11.2002) = € 134,
gratis dzieci urodzone po 30.11.2010 w towarzystwie rodzica lub opiekuna, który wykupi
skipass pełnopłatny na ten sam okres ważności.
Szkolenie, zawody: 150 €/osobę
Cena zawiera: 7 noclegów, bielizna pościelowa z ręcznikami, internet wi-fi przy recepcji, garaż, prywatny
ski-room, stok treningowy do ustawienia slalomow od poniedzialku do piatku w godz. 09-12
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Cena nie zawiera: sprzątania końcowego 50€, kaucji zwrotnej 100 €, podatku klimatycznego
2,00€/doba /osoba do uregulowania w recepcji ostatniego dnia pobytu (z opłaty zwolnione
są dzieci i młodzież do lat 14), ubezpieczenia i transportu z Polski.

