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VENETO/DOLOMITY/CIVETTA SKI /VAL DI ZOLDO/PECOL
HOTEL VALGRANDA****
Lotnisko: w Wenecji i Treviso około 100-120 km

Opis: Klimatyczny i pięknie urządzony hotel w stylu górskim, w sercu
Dolomitów. Jest bardzo dobrym punktem wypadowym. Miejsce
przyjazne dla rodzin z dziećmi. Słynie z rodzinnej atmosfery i pysznej
kuchni
lokalnej
i
tradycyjnej.
Wyciągi : Usytuowane 500 metrów od hotelu.
Info ski: około 23 wyciągi oraz 80 km tras. Ośrodek Civetta Ski liczy 44
trasy narciarskie, w tym 22 łatwe, 19 średnich oraz 3 trudne. Trasy
znajdują się na wysokości 979 – 2100 m n.p.m. Wszystkie trasy są
naśnieżane. Infrastruktura na stokach obejmuje trzy doliny: Alleghe,
Selva di Cadore oraz Val di Zoldo. Sporą popularnością cieszy się
oświetlona trasa w Palafavera, możemy z niej skorzystać do bardzo
późnych godzin wieczornych. W 2009 roku Ski Civetta zostało wpisane
na
listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO.
Zakwaterowanie: Hotel oferuje 26 przytulnych i komfortowo
urządzonych pokoi, w których znajdują się: łazienka z prysznicem lub
wanną, telefon, TV led 28/32 cali, minibar, sejf, suszarka do włosów, wifi.
Pokoje: typu Standard 2/3/4 osobowe, Superior z balkonem, Suite 35 m2,
idealn dla rodzin z dziećmi, dla 2-5 osób oraz 3 apartamenty typu
JUNIOR SUITES luksusowo urządzone, z oddzielnymi pokojami dla 2-6
osób.
Serwis: recepcja, bar, restauracja, parking, przechowalnia nart, SPA Centrum Wellness, sauna, łaźnia turecka, masaże, Chromo-terapia, duży
basen o powierzchni 140 m2 i jacuzzi.
TERMIN 2018/ 2019

Minim.
ilość nocy

Cena z HB

B

05.01- 09.02

7

610

C

09.02- 09.03

7

680

D

09.03- 30.03

7

575

Cena w euro za osobę za tydzień (w pokoju dwuosobowym).
Kolacja dla dzieci do 12 r. ż. w cenie 16 euro
Check in: godz. 16.00 Check out: godz. 10.00
Cena zawiera: nocleg z HB, miejsce parkingowe, darmowe wi-fi,
schowek na narty w hotelu + szafka, transport do/z wyciągu
gondolowego (Ski Shuttle)
Cena nie zawiera: napojów do posiłków, zużycie minibaru, wejścia do centrum odnowy biologicznej
Dolomia Spa (basen, sauny, łaźnia turecka, masaże).
Zniżki dla dzieci:
0-2 lat (nieskończone) - gratis, 2- 8 lat – 50%, 8-12 lat – 30%
Dopłata: Podatek turystyczny 1,50 euro za osobę za noc (z wyjątkiem dzieci do 13 lat)

