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VENETO – SKI CIVETTA / ZOLDO ALTO – PECOL ( 1388 m)
RESIDENCE VALPICCOLA
Lotnisko w Treviso ok. 100 km; Venezia ok. 120 Km

Opis: 16 apartamentów. Rezydencja Valpiccola to nowoczesny i
komfortowy kompleks położony w centralnym miejscu alpejskiego
kurortu Zoldo Alto, tuż obok Hotelu Valgranda ****.
Wyciągi: ok. 150 m od wyciągu kabinowego Pian del Crep.
Zakwaterowanie:
Apartamenty urządzone w drewnie, posiadają TV LCD sat, sejf, balkon.
Bilo dla 4 osób Tipo 1 (ok. 36 m2): duży pokój dzienny z wersalką, aneks
kuchenny z mikrofalówką, łóżko małżeńskie, łóżko piętrowe
oddzielone,
łazienka,
balkon.
Bilo dla 4/5 osób Tipo 2 (ok. 50 m2): duży pokój dzienny z wersalką,
aneks kuchenny z mikrofalówką, łóżko małżeńskie, łazienka, pokój z
łóżkiem małżeńskim lub dwoma pojedynczymi, balkon. 5 ° łóżko tylko
dla dziecka.
Serwis: w pobliskim hotelu Valgranda **** basen (14m x 18m x 1,202,50 m), siłownia (wejście bezpłatne), sauna, łaźnia turecka,
hydromasaż, solarium (za opłatą), tawerna, sala spotkań (ok. 80
miejsc), sala śniadań, welcome drink, wieczorki muzyczne, sala zabaw
dla dzieci, baby club (16.30 – 19.30) z wyspecjalizowanym personelem,
nutella party, flm, przedstawienia kukiełkowe, wstęp na lodowisko,
depozyt nart i butów przy wyciągu kabinowym Pecol di Zoldo.
Możliwość wykupienia obiadów w hotelu oraz skorzystania ze szkółki
narciarskiej.

Termin 2018/2019

Ilość
nocy

BILO 1
200-230

BILO 2

A

26.12 – 05.01

1

230-260

B

05.01 - 02-02

7

850

1 000

C

02.02 – 02.03

7

900

1 100

D

02.03 – 09.03

7

950

1 150

E

09.03 – 16.03

7

800

1 000

F

16.03 – 30.03

7

750

950

Cena za apartament za wymienioną ilość nocy.
Check in / Check out: 16.00-19.00 sabota /do 09.00 sobota.
W cenie: zużycie wody, energii elektrycznej, zmiana bielizny
pościelowej, ręczników raz na tydzień, sprzątanie końcowe (aneks
kuchenny w zakresie Klienta, w przeciwnym razie zostanie naliczona
opłata). Dopłata: śniadanie w formie bufetu Euro 8 za osobę za
dzień. Kaucja Euro 100 za apartament, wpłata w dniu przyjazdu.
Zwierzęta: akceptowane, Euro 100

