WŁOCHY – ALLEGHE
ze SKIPASSEM, sauny
w sercu DOLOMITÓW

Bardzo cenione wśród narciarzy Alleghe, to główna miejscowość regionu narciarskiego Civetta w systemie
Superski Dolomiti. Leży na malowniczym, wąskim półwyspie nad niewielkim górskim jeziorem o tej samej
nazwie, na wysokości 979 m n.p.m. z pięknym widokiem na Monte Civetta 3220 m n.p.m. jednego z
piękniejszych szczytów Dolomitów. Główne atrakcje to wspaniałe krajobrazy, świetnie przygotowane trasy,
najdłuższa trasa Fertazza to aż 10 km zjazdu. Snowpark w Zoldo na trasach Cristelin oraz w Alleghe na trasie
Baldi. Część tras jest oświetlona i sztucznie zaśnieżana. Tereny Ski Civetta rozciągają się między Pelmo, a
Alleghe do słynnej karuzeli narciarskiej Sella Ronda dojazd skibusem ok. 12 km (Marmolada/Arabba, skąd dalej
już systemem wyciągów i nartostrad do Alta Badia, Val Gardeny i Val di Fassa). Baza noclegowa to w większości
przytulne rodzinnie prowadzone hotele. Inne miejscowości tego regionu to San Tomaso, Selva di Cadore i
Palafavera. Po nartach w Alleghe znajduje się kryte lodowisko, basen miejski, dyskoteka, bary, restauracje i
puby.

Ski info
Tereny narciarskie: Ski Civetta, 979 - 2200 m n.p.m.
Tras: ok. 80 km w tym: 32 km tras łatwych, 42 km tras średnich, 6 km tras trudnych.
Wyciągów: 25 w tym: 2 kabinowe, 12 krzesełek, 11 orczyków.

Hotel MONTECIVETTA ***CAPRILE D’ALLEGHE – SKI CIVETTA
Alleghe - Włochy

Położenie:
Hotel Monte Civetta znajduje się w części Monte Civetta , pomiędzy dolinami stworzonych przez Pelmo i Marmolada, w samym sercu
Dolomitów , do najbliższych wyciągów ok. 200m
Położony w rejonie Dolomiti Superski , z dostępem do karuzeli łączącej 1200 km tras z gwarancją śniegu od listopada do maja, struktura
hotelu oferuje wszelkie udogodnienia niezbędne do spokojnego i relaksującego wypoczynku.
Hotel Monte Civetta , jeden z najbardziej charakterystycznych hoteli w Caprile , posiada windę, duży parking i ogród oraz duży salon,
pozwalający dorosłym i dzieciom na spotkania po nartach.
Obiekt oferuje tradycyjną restaurację z barem, centrum odnowy biologicznej oraz bezpłatne rowery.
Pokoje:
Pokoje w hotelu Monte Civetta dysponują balkonem z widokiem na góry, bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz
sejfem i telewizorem. W łazienkach znajduje się suszarka do włosów i bezpłatny zestaw kosmetyków.
Wyżywienie:
W sali restauracyjnej serwowane jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego. W porze lunchu i kolacji restauracja zaprasza na
regionalne specjały i dania kuchni międzynarodowej.
Wyposażenie:
Po dniu spędzonym na nartach warto zrelaksować się w centrum odnowy biologicznej, gdzie Goście mają do dyspozycji wannę z
hydromasażem, łaźnię turecką oraz saunę.
Hotel zapewnia bezpłatny parking. Na życzenie oferowane są transfery w obie strony do ośrodka narciarskiego Civetta oraz transfery
lotniskowe (lotniska Treviso i Wenecja-Marco Polo).

CENA ZA OSOBĘ/ EUR/ 7 NOCLEGÓW /HB/ SKIPASS 6dni

TERMIN :

7 noclegów/H.B.

14.01 – 21.01.2017

€ / PAX

Osoba dorosła / młodzież powyżej 16lat
Dziecko do lat 3*
Dziecko od 4-8 lat* (ur. po 28.11.2008)
Dziecko od 9-11 lat*( 2008 - 2004)
Dziecko od 12-15 lat*

(2003- 2000 /ur. po 28.11.2000)

690
FREE
370**
570
670

*dzieci w pokoju z dwiema osobami dorosłymi, **dzieci do 8lat z ważnym dokumentem oraz min.1 opiekunem

CENA ZAWIERA:
- Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z możliwością dostawki z łazienką z wanną lub prysznicem TV , telefon, suszarka do włosów
- Skipass CIVETTA 6dni
- Serwis: H.B. (śniadanie w formie bufetu, menu do wyboru z barem sałatkowym )
- korzystanie z centrum SPA
- 1 x wieczór regionalny
- wieczorne animacje, mini club dla dzieci
- Internet Wi-Fi.
- ubezpieczenie KL NNW / SKI
CENA NIE ZAWIERA:
- Napoje do obiadokolacji
- Inne nie określone w programie
- kaucja skipass 5 eur/os
Dzieci w każdym wieku są mile widziane.
Bezpłatnie! Jedno dziecko do lat 3 - pobyt bezpłatny, na łóżeczku niemowlęcym.
Maksymalna liczba dodatkowych łóżek/ łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.
Dostępne pokoje rodzinne 2+ 2
DODATKI:
- Pokój jednoosobowy: 25,00 € osoba / noc (na zapytanie )

DOBA HOTELOWA: zakwaterowanie od 15:00 do 20:00 / wykwaterowanie do 10:00
OFERTA GRUPOWA dla min 25PAX

