
ZAKOŃCZENIE  SEZONU
San Candido – Tre Cime

              17.03 – 25.03.2023
TRE CIME to położony najbliżej Polski 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. 

Hotel Baranci*** goście tego trzygwiazdkowego hotelu o
podwyższonym standardzie mają do dyspozycji centrum odnowy
biologicznej (dostępność uzależniona od aktualnych restrykcji
epidemicznych). Na miejscu znajduje się pokój gier oraz restauracja
serwująca potrawy kuchni lokalnej. Wnętrza pokoi i apartamentów
charakteryzują się nowoczesnym wystrojem oraz wyrazistymi
odcieniami czerni, bieli i czerwieni. W każdym  pokoju znajduje się
telewizor LCD z dostępem do kanałów satelitarnych. W SPA czeka na
gości sauna, łaźnia turecka, basen, grota solna, wanna z hydromasażem
i strefa relaksacyjna. Hotel oddalony jest o 250 metrów od wyciągów
Haunold/ Monte Baranci. 

Karnet Tre Cime 110 km tras  –  w cenie

Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje. 

Cennik:

Pokój 2 osobowy 915 euro/os.

Pokój 3 osobowy 915 euro/os.

Dziecko w wieku 1 – 8 lat 390 euro/os.

Dziecko w wieku 9 – 15 lat 715 euro/os.

Dziecko w wieku 16 – 18 lat 850 euro/os.

Pokój 1 osobowy 1080 euro/os.

Pokój 2 osobowy superior 950 euro/os.

Pokój 3 osobowy superior 950 euro/os.

Dziecko w wieku 1 – 8 lat 410 euro/os.

Dziecko w wieku 9 – 15 lat 745 euro/os.

Dziecko w wieku 16 – 18 lat 890 euro/os.
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Cena zawiera:
- zakwaterowanie w wybranym pokoju
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- pełne ubezpieczenie narciarskie TU EUROPA: KL 20 000€ w tym 5 000€ ratownictwa, NNW 3 000€, BP 300€,
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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