Biuro Podróży Exodus

WŁOCHY - PAGANELLA - FOLGARIA - ANDALO - HOTEL*** PRZY STOKU, BASEN
ANDALO: tętniące życiem miasteczko we włoskich Dolomitach, stolica rejonu narciarskiego PAGANELLA
obejmującego łącznie ok. 50 km tras zjazdowych o różnym stopniu zaawansowania (z przewagą tras
czerwonych), słynącego z pięknych krajobrazów, słonecznej pogody i doskonałych warunków narciarskich. W
mieście działają liczne restauracje, puby i imprezy typu Apres Ski, jak również centrum sportowe AQUA INN
(m.in. basen, lodowisko, SPA). W pobliżu zjandują się też dwie trasy biegowe o łącznej długości 8 km.
http://www.paganella.net/sito/mappa-piste.php
2 RAZY W TYGODNIU - JAZDA NOCNA PRZY SZTUCZNYM OŚWIETLENIU !!!
HOTEL LA BAITA***: rodzinny hotel usytuowany przy stacji wyciągów narciarskich, ok. 400 m od centrum
miasta Andalo - stolicy rejonu narciarskiego Paganella. Hotel posiada restaurację, bar, narciarnię, salę zabaw
dla dzieci, bezpłatny wewnętrzny basen, siłownię oraz jacuzzi i saunę fińską. Restauracja serwuje obfite
śniadania w formie buferu oraz 3-daniowe kolacje do wyboru spośród dwóch wariantów menu wraz z
bufetem sałatkowym. Pokoje wyposażone są w łazienkę/WC, TV-Sat, suszarkę do włosów.
http://www.hotelbaita.it/en/

Czas trwania: 9 dni
Terminy:
07.02.2020 - 15.02.2020 1825 PLN
Program:
1.dzień: 23.00 - wyjazd z Zielonej Góry, parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). 23.00 - wyjazd
z Wrocławia - stacja BP ELDORADO (Al. Karkonoska) - za dopłatą 50 zł/os. Można wsiadać też w
Nowogrodzie Bobrzańskim, Żaganiu, Iłowej, Bolesławcu (po uzgodnieniui miejsca). Wyjazd z kraju:
Jędrzychowice. Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię.
2.dzień:
Wjazd do Włoch. Około 13.00 zakwaterowanie w hotelu LA BAITA*** w Andalo, stolicy rejonu
narciarskiego PAGANELLA SKI.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
3.- 8.dzień:
Śniadanie.
Czas wolny - jazda na nartach w rejonie PAGANELLA SKI.
Możliwość całodziennego wyjazdu do centrum narciarskiego FOLGARIA SKI (ok. 60 km tras
zjazdowych) (dla chętnych, za dodatkową opłatą, ok. 65 km autostradą w jedną stronę).
Powrót do hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
9.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Włochy, Austrię i Niemcy. Wjazd do kraju: Jędrzychowice
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Około 23.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod Palmiarnią. Około 23.00 - rozwiązanie
imprezy we Wrocławiu - stacja BP ELDORADO.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 2000 km
noclegi: 7 x hotel***, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC, TV
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (serwowana, do wyboru spośród 2 wariantów
menu)
basen kryty i siłownia w hotelu
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji (dla chętnych, woda w karafkach w cenie)
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie OC SKI - ok. 50 PLN (dla chętnych)
sauna i jacuzzi w hotelu - 2 EUR/wejście (dla chętnych)
obowiązkowa kaucja zwrotna za ski-pass - 5 EUR
dopłata do pokoju 1-osobowego - 1100 PLN (dla chętnych)
opłata klimatyczna - 2 EUR/dzień (obowiązkowa dla wszystkich osób powyżej 14. roku życia)
całodzienny wyjazd do centrum narciarskiego FOLGARIA - 10 EUR (dla chętnych, przy min. 20
osobach)
dopłata do dojazdu z Wrocławia - 50 PLN (płatne w biurze przed wyjazdem)
zniżki:
dziecko poniżej 2 lat w pokoju z rodzicami bez oddzielnego łóżka - płaci tylko 500 PLN
dzieci w wieku 2-6 lat (jako 3. i 4. osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi) - płacą 300 PLN zniżki
młodzież w wieku 6-16 lat (jako 3. i 4. osoba w pokoju z 2 osobami dorosłymi) - 200 PLN zniżki
zniżka na "dojazd własny" - 150 PLN
ski-pass PAGANELLA 6 DNI (ceny z 2019 !!!):
dorośli i seniorzy - 216 EUR
młodzież - 151 EUR (urodzeni po 30.11.2003)
dzieci - 108 EUR (urodzeni po 30.11.2011
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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