W NARCIARSKIM RAJU DOLOMITÓW - San Martino di Castrozza
Termin: 18.01–27.01.2016
Symbol imprezy: NRD 01
Cena: w zależności od wieku i wariantu zakwaterowania. Dzieci do 2 lat - GRATIS
Zaliczka: 750 PL

Miasteczko San Martino di Castrozza położone jest na wysokości 1450 m n.p.m. u stóp jednego z
najciekawszych łańcuchów górskich w Dolomitach Pale di San Martino, którego najwyższe szczyty
sięgają prawie 3200 metrów. Miasteczko z ponad 1000-letnią tradycją i wyjątkową atmosferą wręcz
zachwyca estetyką architektury i górskiego otoczenia. Nie ma tu nadęcia, tłumów i sklepów znanych
marek. Jest cisza, spokój i pełen relaks. Jeżeli szukasz miejsca, w którym nie tylko wyjeździsz się na
nartach, ale także poczujesz prawdziwe, włoskie dolce vita, to dokonujesz dobrego wyboru.
Ośrodek narciarski San Martino di Castrozza jest jednym z najdalej wysuniętych na południe w
Dolomitach i położonym w sercu Parku Narodowego Paneveggio Pale di San Martino W skład
ośrodka narciarskiego objętego wspólnym karnetem wchodzi: San Martino di Castrozza (1450 m
n.p.m.). oraz przełęcz Passo di Rolle (1980 m. n.p.m), gdzie łączna długość tras przekracza 60 km. W
większości są to trasy o średnim stopniu trudności. Z pewnością początkujący jak i bardziej
zaawansowani narciarze znajdą tu coś dla siebie. W sumie znajduje się tu 23 wyciągi narciarskie, w
tym 3 kabinowe i aż 15 krzesełkowych oraz oświetlony stok narciarski – Col Verde umożliwiający
jazdę wieczorną. Dolina San Martino di Castrozza dzięki bogatej i zróżnicowanej bazie Apres-ski jest
zaliczana do jednej z najlepszych w Dolomitach.
Park Hotel Miramonti, z pewnością jeden z najstarszych hoteli w San Martino di Castrozza, ma długą
i ugruntowaną tradycję hotelarstwa i gościnności. Zbudowany w 1920 roku w najbardziej
malowniczej części miasta. Położony w centrum miasta, lecz jego otoczeniem jest rozległy park
prywatny o powierzchni 6000 metrów, który wyróżnia całą strukturę i jest wstanie zaoferować
gościom spokój, ciszę i prywatność. Wszystkie pokoje z pięknym widokiem na góry, są przestronne i
jasne. Wyposażone są w telewizor, telefon i suszarkę do włosów. W miejscach publicznych hotelu:
holu, części barowej dostępny jest bezprzewodowy internet. Doskonała kuchnia jest chlubą hotelu,
która oferuje proste i lekkie posiłki. Okraszone wieloma produktami lokalnymi wzbogacają smak i
aromat potraw.
Warianty zakwaterowania:






2 500 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 2-3 osobowym
3 000 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 1-osobowym
GRATIS dzieci do 2 lat zakwaterowane z dwoma dorosłymi
1 800 PLN dzieci od 3 do 8 lat zakwaterowane z dorosłymi
2 050 PLN dzieci do 10 lat zakwaterowane z dorosłymi

Cena zawiera:


7 noclegów w hotelu Park Hotel Miramonti www.parkhotelmiramonti.com zgodnie z
wybranym wariantem zakwaterowania pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem i telefonem;









wyżywienie – obiadokolacja w dniu przyjazdu; podczas całego pobytu: śniadania (bufet) i
obiadokolacje (wybór menu, bufet sałatkowy, deser i woda); śniadanie w dniu wyjazdu;
opiekę pilota - rezydenta;
przejazd komfortowym autokarem na trasie Opole – San Martino di Castrozza – Opole;
ubezpieczenie MULTITRAVEL;
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
opłatę pobytową;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:



karnetu narciarskiego;
napojów do obiadokolacji innych od wskazanych w ofercie.

Uwagi:






Przyjazd do hotelu w godzinach południowych w sobotę 19.01.2019. Zakwaterowanie od
godziny 14.00.
Wyjazd z hotelu w sobotę 26.01.2019 po śniadaniu ok. godz. 10.00.
Wyjazd połączony jest równolegle z programem trekkingowym na rakietach śnieżnych. Patrz
w dziale trekking – Kryształkowe szlaki. Możliwość uczestniczenia w trekkingu z dowolnym
wyborem dnia za dodatkową opłatą na miejscu za przewodnika górskiego – 15 EUR
(dzień/osoba). Możliwe jest także wypożyczenie rakiet śnieżnych na miejscu – 10 EUR
(dzień/osoba).
W dniu wyjazdu krótka wizyta w Bolzano, otoczonej górami stolicy prowincji Górna Adyga.
Spacer po centrum miasta o charakterystycznej włosko-tyrolskiej atmosferze. Powrót do
autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.

Ceny karnetów narciarskich - SEZON (niski)
Dni

Dorośli

Junior
urodzeni po 30.11.2002

Senior
Urodzeni przed 30.11.1953

1

43,00 €

31,00 €

39,00 €

2

83,00 €

58,00 €

75,00 €

3

123,00 €

86,00 €

111,00 €

4

163,00 €

114,00 €

147,00 €

5

195,00 €

137,00 €

176,00 €

6

228,00 €

160,00 €

205,00 €

Dzieci urodzone po 30.11.2010 otrzymują skipass gratis łącznie z zakupionym karnetem przez osobę
dorosłą – opiekunem.

