
FERIE ZIMOWE

 San Candido – Tre Cime  

                          20-28.01.2023

TRE CIME to najbliżej Polski położony Region Narciarski, wchodzący
w skład Dolomiti Superski. 110 km znakomitych i długich tras, w
pobliżu Kronplatz, do którego dojeżdżamy bezpłatnym narciarskim
pociągiem oraz Cortina d’Ampezzo to dodatkowe walory Regionu.
Tyrolskie  malownicze  San  Candido  oferuje  wiele  atrakcji.
Wielokrotnie  nagradzany  ośrodek  narciarski  Tre  Cime/3  Zinnen
Dolomiti gwarantuje niezapomniane wrażenia narciarskie na pięciu
połączonych szczytach. 

PENSJONAT HAUNOLD** w San Candido to klimatyczny rodzinny
hotel ze znakomitą lokalizacją. Niespełna 50 m do wyciągów stoku
narciarskiego Baranci oraz przystanku bezpłatnego skibusa. Pokój
wypoczynkowy,  bar,  salka  dla  dzieci  oraz  narciarnia  i  parking
powinny zaspokoić oczekiwania gości pensjonatu. 

Karnet Tre Cime 110 km tras – w cenie

Pokoje:  Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką z suszarką do włosów, z
telewizorem  i  balkonem  urządzone  są  w  stylu  Południowego
Tyrolu.

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu.

Cennik:

Pokój 2 osobowy typu A 730 euro/os.

Pokój 2 osobowy 750 euro/os.

Dziecko w wieku 1 – 6 lat 240 euro/os.

Dziecko w wieku 6 – 8 lat 285 euro/os.

Dziecko w wieku 8 – 10 lat 530 euro/os.

Dziecko w wieku 10 – 12 lat 580 euro/os.

Pokój dwuosobowy typu twin 750 euro/os.

Pokój 1 osobowy 835 euro/os.

                                                                     BIURO PODRÓŻY AGAT 
                                                                ul. Mikulińska 37,Mikulin 23-200 Kraśnik 

                                                       tel. 81 884 01 34 email: andrzej.b@agat.eu

mailto:andrzej.b@agat.eu


Cena zawiera:
- zakwaterowanie w wybranym pokoju
- pościel, ręczniki,
- pełne ubezpieczenie narciarskie TU EUROPA: KL 20 000€ w tym 5000€ ratownictwa, NNW 3 000€,
BP300€, SS 900€, OC SKI 50 000€
- opiekę pilota
- składkę TFG, TFP
- skipass 6 dni Tre Cime

Cena nie zawiera:
- przejazdu komfortowym autokarem (500 zł/os.)
- opłaty klimatycznej 2 euro/os/dzień

*UWAGA !!!

* Oferujemy   zniżki na skipassy  :

Senior – urodzony przed 26.11.1957r  -30 euro

* taksa klimatyczna płatna dla osób powyżej 14 roku życia

* dopłata za podwójne miejsce w autokarze +200 zł
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