Biuro Podróży Exodus

WŁOCHY - VAL DI FIEMME-LATEMAR-CERMIS - REJON CAVALESE - HOTEL***SUPERIOR BASEN
CASTELLO DI FIEMME i VAL DI FIEMME: niewielkie miasteczko zlokalizowane zaledwie 2 km (dogodne
połączenia ski-busowe) od słynnego ośrodka zimowego Cavalese w sercu Dolomitów - najważniejszego
obok Predazzo centrum sportowo-wypoczynkowego we włoskiej "Dolinie Płomieni" - Val di Fiemme. Jej
najważniejszy areał narciarski stanowi centrum LATEMAR rozpięte między miejscowościami Obereggen,
Pampeago i Predazzo, oferujące ok. 50 km tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności. W ramach
karnetu dostępe jest również mniejsze centrum narciarskie ALPE CERMIS w Cavalese, czyli kolejne 25 km
tras zjazdowych
www.myslopes.com/images/en/piste-map-fleimstal-val-di-fiemme-a345.jpg
HOTEL LOS ANDES***superior: komfortowy, świeżo odnowiony hotel położony malowniczo nad rzeką
Avisio w Castello di Fiemme, zaledwie 2 km od centrum Cavalese, 3 km od stoków Alpe Cermis i ok. 15 km
od centrum narciarskiego Latemar. Hotel posiada restaurację, bar, salę zabaw dla dzieci, duży basen
wewnętrzny oraz saunę fińską. Restauracja przygotowuje tradycyjne potrawy kuchni lombardzkiej i
trentyńskiej w formie bufetu śniadaniowego oraz bogatych obiadokolacji serwowanych (wybór spośród 3
wariantów menu dokonywany dzień wcześniej) i bufetem sałatkowym. Pokoje wyposażone są w balkony,
łazienkę/WC, TV
www.los-andes.it/en/
Przy zakupie karnetu narciarskiego obowiązkowo wymagany jest paszport lub dowód osobisty !!!

Czas trwania: 9 dni
Terminy:
11.01.2019 - 19.01.2019 1799 PLN cena promocyjna !!!
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 uzgodnieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Jędrzychowice. Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię.

2.dzień: Wjazd do Włoch.
Około 15.00 - zakwaterowanie w hotelu***superior w Castello di Fiemme (rejon Cavalese). Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.

3.- 8.dzień: 08.00 - śniadanie. 08.45 - wyjazd.
Czas wolny - jazda na nartach w rejonie CERMIS - LATEMAR:
- 2 x dojazd autokarem do centrum narciarskiego ALPE CERMIS w Cavalese (ok. 3 km w jedną
stronę)
- 4 x dojazd autokarem do centrum narciarskiego LATEMAR (Obereggen - Pampeago - Predazzo) (ok.
15 km w jedną stronę).
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Około 17.00 - powrót do hotelu w Castello di Fiemme. Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.

9.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Włochy, Austrię i Niemcy. Wjazd do kraju: Jędrzychowice
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. 2200 km
noclegi: 7 x hotel***superior, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC, TV-Sat, telefon
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 x obiadokolacja (serwowana do wyboru z 3 wariantów menu +
bar sałatkowy)
centrum SPA w hotelu: sauna fińska, duży basen wewnętrzny
dowozy autokarem do centrów narciarskich ALPE CERMIS oraz LATEMAR w obie strony
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż (nie obejmuje ubezpieczenia SKI OC !!!)
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
dodatkowe ubezpieczenie SKI OC ok. 50 PLN (dla chętnych)
opłata klimatyczna w Cavalese - ok. 2 EUR/os./dzień
dopłata do pokoju 1-osobowego (n zapytanie) - ok. 700 PLN
obowiązkowa kaucja zwrotna za karnet narciarski ok. 5 EUR
ski pass FIEME-OBEREGGEN (6 dni) - ceny z 2018 r.:
dorośli - 222 EUR
seniorzy - 200 EUR (urodzeni przed 26.11.1951)
młodzież - 156 EUR (urodzeni po 26.11.2000)
zniżki hotelowe:
dzieci w wieku do 3 lat (w pokoju 3-4 os. z 2 osobami pełnopłatnymi) - płacą tylko 500 zł
dzieci w wieku 3-10 lat (w pokoju 3-4 os. z 2 osobami dorosłymi) - 350 zł zniżki
dzieci w wieku 10-13 lat (w pokoju 3-4 os. z 2 osobami dorosłymi) - 250 zł zniżki
dzieci w wieku 13-18 lat (w pokoju 3-4 os. z 2 osobami dorosłymi) - 100 zł zniżki
opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu
i Turystyki z 21.11.2016) - 10 zł (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: Przy zakupie karnetu narciarskiego obowiązkowo wymagany jest paszport lub dowód osobisty.
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