Miejsce:
(Włochy)
Termin:
Dojazd:

Passo San Pellegrino / Trevalli
08/02 ‐ 15/02/2020
własny

Charakterystyka wyjazdu:
•
•
•
•
•

nowoczesny hotel*** superior z kompleksem wellness, położony w pobliżu wyciągów na przełęczy San
Pellegrino
przedszkole narciarskie dla najmłodszych
szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym również trening slalomu giganta/slalomu
animacje dla dzieci po nartach, w tym malowanie koszulek, wieczór filmowy i inne
trzy posiłki dziennie w hotel

Ośrodek narciarski Trevalli, położony jest w malowniczych Dolomitach, a w jego skład wchodzą miejscowości San
Pellegrino, Falcade i Moena. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą liczbą słonecznych dni oraz pięknymi krajobrazami. W
Trevalli na narciarzy czekają zróżnicowane trasy o łącznej długości niemal 100 km, w tym 68 km dosępnych bezpośrednio z
San Pellegrino. Zakwaterowanie na przełęczy pośród wielu łagodnych stoków sprawia, że to bardzo wygodne miejsce na
narty z dziećmi.

Zakwaterowanie i ceny:
Hotel Cristallo ***s

www.hotel-cristallo.com

Wyśmienita lokalizacja na słonecznej przełęczy sprawia, że pierwsze ślady na wyratrakowanym stoku należeć
mogą właśnie do Ciebie! Ten cieszący się świetnymi opiniami - nowoczesny i urządzony w alpejskim stylu hotel
wyposażony jest w gustowny wellness z sauną, łaźnią parową, łaźnią rzymską oraz jacuzzi. Na miejscu dostępna
jest również strefa relaksu, siłownia oraz centrum zdrowia i urody. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy
cenią komfort i dobry styl.
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Do dyspozycji gości przygotowano różnej kategorii, współcześnie
urządzone w drewnie pokoje, wyposażone w łazienkę z
prysznicem lub wanną, suszarkę, telefon i TV SAT. Hotelowa
restauracja serwuje śniadania w formie szwedzkiego stołu
oraz obiadokolacje z bufetem sałatkowym. Dodatkowo w porze lunchu serwowane są przekąski.
Hotel wyposażony jest również w kolorową salę zabaw dla dzieci, salę telewizyjną oraz obszerny hol. Prawdziwą
jednak zaletą jest połączony z barem nasłoneczniony taras - idealne miejsce do zrelaksowania się po dniu
pełnym wrażeń.

Ceny:
Osoba
dorosła*

Osoba dorosła
Pokój 3-4
osobowy

Dziecko
1.12.20038.02.2008

Dziecko
9.02.20088.02.2012

Dziecko
9.02.2012 –
8.02.2018

Dziecko
9.02.2018 –
8.02.2020

Classic**

745 Euro

675 Euro

639 Euro

555 Euro

499 Euro

215 Euro

Superior

789 Euro

719 Euro

685 Euro

595 Euro

529 Euro

229 Euro

*urodzony przed 30.11.2003

**pokoje classic nie mają odnowionych łaziene

Karnety 6 dni:
•
•
•

250 EUR – os dorosła,
200 EUR – junior (ur. po 30.11.2003),
gratis – dziecko do 8. roku życia (ur. po
30.11.2011)

Ceny:
Cena za 7 nocy wraz z wyżywieniem
Napoje do kolacji płatne są dodatkowo
Ceny za dzieci przy 2 osobach dorosłych w pokoju
Cena zawiera ubezpieczenie SKI KL/NW/OC

Szkolenie narciarskie:
Szkolenie prowadzone w grupach o różnym stopniu zaawansowania, w tym grupa sportowa – trening na tyczkach. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego. Niewielkie grupy,
szkolenie w języku polskim, odgrodzony stok tylko dla naszych klientów. Szkolenie prowadzi szkoła narciarska „GS TEAM Zakopane”
Szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania odbywa się w godzinach: 10.00-12.00 i 13.00-15.00
Nie ma konieczności odbioru dziecka na przerwę obiadową pomiędzy 12.00 – 13.00. Dziecko może pozostać pod opieką instruktora.
Istnieje także możliwość przedłużenia opieki instruktorów pomiędzy 15.00 a 16.00. (cena 150 PLN za cały tydzień)

Ceny:
Pakiet standard – zajęcia narciarskie w grupie dla dorosłych, 6 dni po 4h/dziennie, – 850 PLN
Pakiet junior – zajęcia narciarskie w grupie dla dzieci powyżej 8. roku życia, 6 dni po 4h/dziennie, – 900 PLN.
Pakiet baby – zajęcia narciarskie w grupie 4h dziennie dla dzieci do 8 roku życia, w grupach 3-5 os. – 1 100 PLN.
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