Biuro Podróży Exodus

WŁOCHY - VAL DI FIEMME - REJON PREDAZZO - BELLAMONTE - HOTEL**** BASEN
VAL DI FIEMME: słynna na cały narciarski świat "Dolina Płomieni" położona we włoskich Dolomitach. To
tutaj znajdują się cenione kurorty zimowe - Cavalese i Predazzo, znane z organizacji zawodów zjazdowych
Pucharu Świata. Głównym ośrodkiem narciaskim Val di Fiemme jest Latemar - areał rozpięty pomiędzy
trzema miasteczkami: Obereggen - Predazzo - Pampeago, obejmujący ok. 55 km tras zjazdowych o
zróżnicowanym stopniu trudności (z przewagą tras niebieskich i czerwonych). Ski-pass Val di Fiemme
obejmuje ponadto mniejsze centrum narciarskie Alpe Lusia - Bellamonte, liczące ok. 25 km tras. Oba areały
tworzą doskonałą bazę do uprawiania białego szaleństwa.
HOTEL BELLAMONTE DOLOMITI****: komfortowy hotel zlokalizowany w miasteczku Bellamonte, ok. 5 km
od Predazzo (połączenie z centrum narciarskie Latemar) i zaledwie ok. kilometra od gondoli wyjeżdżającej na
centrum narciarskie Alpe Lusia - Bellamonte. Z gondoli do hotelu można bez problemu dostać się lokalnym
ski-busem. Obiekt utrzymany jest w tradycyjnym stylu tyrolskim. Wyposażony jest w restaurację, bar,
narciarnię, salę TV, windę, bezpłatne Wi-Fi oraz centrum SPA z basenem wewnętrznym, jacuzzi i saunami i
strefą relaksu. Pokoje wyposażone są w łązienkę/WC z suszarką do włosów, TV-Sat, telefon, minibar oraz
dostęp do bezprzewodowego Internetu. Restauracja serwuje obfite śniadania w formie buferu oraz 3-daniowe
kolacje do wyboru spośród trzech wariantów menu wraz z bufetem sałatkowym.
www.smyhotels.com/en/bellamonte-dolomitas/
Uwaga: zgodnie z aktualnie obowiązującymi we Włoszech przepisami, z infrastruktury narciarskiej
korzystać mogą wyłącznie osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy. Na stoku niezbędne jest
posiadania Unijnego Certyfikatu Covid. Ponadto, przy wjeździe do Włoch wymagane jest, również od
osób zaszczepionych, posiadanie negatywnego testu antygenowego (wykonanego nie dalej niż 24 h
przed przekroczenie granicy) lub PCR (wykonanego nie dalej niż 48 h przed przekroczeniem granicy)
w kierunku covid-19.

Czas trwania: 10 dni
Terminy:
04.03.2022 - 13.03.2022 1975 PLN
Program:
1.dzień: 23.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Można wsiadać
też w Nowogrodzie Bobrzańskim, Żaganiu, Iłowej (po uzgodnieniui miejsca). Wyjazd z kraju: Jędrzychowice.
Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię.
2.dzień: wjazd do Włoch.
Około 13.00 zakwaterowanie w hotelu Bellamonte Dolomiti **** w Bellamonte (rejon Predazzo).
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
3.- 8.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 - wyjazd.
4 x dojazd autokarem do Predazzo (rejon narciarski LATEMAR), ok. 8 km w jedną stronę.
2 x dojazd autokarem do gondoli Bellamonte (rejon narciarski ALPE LUSIA), ok. 1 km w jedną stronę.
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Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
9.dzień: 09.00 śniadanie. 10.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Włochy, Austrię i Niemcy.
10.dzień: wjazd do kraju: Jędrzychowice.
W godzinach wczesnoporannych - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1000 km w
jedną stronę
dojazdy autokarem firmowy w dwie strony do centrów narciarskich Alpe Lusia (2x) oraz Latemar (4x)
noclegi: 7 x hotel****, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC, TV
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (serwowana, napoje dodatkowo płatne)
basen kryty, sauny i jacuzzi w hotelowym centrum SPA
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji (dla chętnych)
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie OC SKI - ok. 50 PLN (dla chętnych - płatne w biurze lub we
własnym zakresie)
obowiązkowa kaucja zwrotna za ski-pass - ok. 5 EUR
dopłata do pokoju 1-osobowego - ok. 500 PLN (dla chętnych)
opłata klimatyczna - 15 EUR/OS./turnus (obowiązkowa dla wszystkich osób powyżej 14. roku życia)
zniżki hotelowe:
zniżka na "dojazd własny" - 250 PLN
ski-pass FIEMME - OBEREGGEN 6 DNI:
- dorośli 282 EUR
- seniorzy (ur. przed 27.11.1956) - 254 EUR
- młodzież (ur. po 27.11.2005) - 197 EUR
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne przed wyjazdem)
Uwaga: Przy zakupie karnetu narciarskiego obowiązkowo wymagany jest paszport lub dowód osobisty.
Podczas długich przejazdów autokar zatrzymuje się co ok. 4 godziny na postoje ok. 15-20 min. Biuro nie
bierze odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn obiektywnych.
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