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Oferta wyjazdu narciarskiego - Ferie Pomorskie 2017 ze skipassem w cenie 

 

 

 

Państwo: Włochy – val di Sole - Trentino   

Miejscowość – Vason 

Region narciarski: Monte Bondone (21km tras) 

Hotel: Dolomiti Chalet Family Hotel*** 

Termin: 14-21.01.2017, 13-22.01.2017 (opcja autokar)  

    21-28.01.2017, 20-29.01.2017(opcja autokar)  

Dojazd: autokar klasy LUX   

 

 

 

Monte Bondone www.skimontebondone.it/ 

 

 region położony 15km od Trento 

 stoki o łącznej długości 21km (155km wraz z regionem Paganella i Folgaria) 

 19 nowoczesnych stoków z piękną 4km trasą Gran Pista i różnicą poziomów 800m 

 dla chcących popracować nad własną wydolnością trasy biegowe na 35km pętl i 

 duże nasłonecznienie stoków 

 region bardzo przyjazny do wypoczynku rodzinnego (ski area pięknie skomunikowana przez 

co nie sposób się zgubić i łatwo o kontrolę nad najmłodszymi) 

 brak tłoków na stokach 

 miejsce w którym odbyło się wiele sportowych imprez w tym uniwersjada oraz treningów 

takich sław narciarstwa jak Alberto Tomba 

 zapierające dech w piersi widoki na otaczające pasma gór i położone w dolinie Trento 

 szybki dojazd z autostrady (zjazd przed Trento) 

 

Zakwaterowanie Dolomiti Chalet Family Hotel*** 

 Dolomity Chalet Family Hotel www.dolomitichalet.it/ 

 Położony w malowniczej miejscowości Vason, tylko 200 metrów od stoków 

 Pokoje 2/3/4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tv , telefonem, 

 Wellness center, sauna, basen, jacuzzi (dostępny w Hotelu Alpine Mugon – płatny 10/5 euro 

dorośli/dzieci) 

 Bar imprezowy  

 Sala zabaw dla dzieci  

 Sala konferencyjna 

 Bogata lokalna kuchnia włoska  

 

 

 

 

 

http://www.folgariaski.com/
http://www.dolomitichalet.it/
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Cennik*:  

 

Dorośli 2450 PLN/ 560 EUR 

Dzieci**: 0-3 lat – gratis 

            4-8 lat – 690 PLN (pierwsze dziecko od 4 do lat 8)***/ 170 EUR 

kolejne 4-8 lat – 1350 PLN/ 310 EUR 

            9-16 lat – 1700PLN/ 390 EUR 

            starsze – 2150 PLN/ 490EUR 

 

*cennik kalkulowany przy kursie euro 4,4 PLN 

**zniżki obejmują pobyt dzieci w pokoju z rodzicami 

***zniżka na pierwsze dziecko obejmuje tylko dzieci w wieku 4-8lat i nie łączy się ze zniżkami dla 

dzieci 0-3lat 

 

 

Cena zawiera: 

 7 dniowy pobyt w Dolomity Chalet Family Hotel 

 6  dniowy skipass Monte Bondone, w tym 1 dzień Paganella i 1 dzień Folgaria 

 Zakwaterowanie w pokoju typu Standard 

 Dojazd autokarem klasy LUX (dojazd własny - 250PLN od osoby) 

 Wyżywienie HB - obfite śniadania i obiadokolacje 

 Animacje Fun-Tomas'a dla dzieci i dorosłych 

 Ubezpieczenie SKI 

 Opiekę przedstawiciela biura oraz kadry instruktorskiej 

 

Cena nie zawiera: 

 Szkoleń dla dzieci i dorosłych  

 Opłaty za podatek lokalny 1,5e/dziennie/osoba powyżej 14 roku życia 

 Napojów do kolacji 

 Wellness center, sauna, basen, jacuzzi (dostępny w Hotelu Alpine Mugon – płatny 10/5 euro 

dorośli/dzieci) 

 

 

 

Wyżywienie: 

Typowa włoska kuchnia 2 razy dziennie 

Śniadania w postaci obfitego bufetu szwedzkiego 

Kolacje w postaci 3 dań do wyboru z menu z obfitym bufetem sałatkowym 

Napoje do kolacji nie wliczone w cenę. 
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Ubezpieczenie 

PZU "WOJAŻER" 

 

Wariant SKI w cenie każdego wyjazdu: 

 

 KL wraz z assistance czyli koszty leczenia na kwotę 80.000PLN 

 NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10.000PLN 

 BP czyli bagaż podróżny na kwotę 2000PLN 

 AS czyli sporty amatorskie  

 SS czyli sprzęt sportowy na kwotę 2000 PLN 

 KR czyli koszty ratownictwa do maksymalnej kwot leczenia, czyli 80.000PLN 

 

 

HOTEL DOLOMITI CHALET 
 

   

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


