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WŁOCHY
Folgarida - Marilleva 7 dni 1799PLN
Wyjątkowy region narciarski oferujący 150 km tras oraz połączenie między stokami.
Folgarida Marilleva to nie tylko ośrodek narciarski — to prawdziwy raj dla narciarzy, snowboardzistów i freestylerów oferujący ponad 60 km tras narciarskich, 25 wyciągów i 36 odcinków
(38% łatwych, 49% średnich i 13% trudnych), które tylko czekają aby je odkryć. Ten nadzwyczajny region narciarski oferuje liczne obiekty noclegowe, z których wiele znajduje się bezpośrednio przy trasach narciarskich, a także możliwą do pokonania na nartach trasę łączącą Folgarida Marilleva z miejscowościami Madonna di Campiglio i Pinzolo — to właśnie dzięki niemu
powstała niepowtarzalna sieć tras o długości 150 km, które można odkrywać, nabywając zaledwie jeden karnet narciarski.
W pakiecie
• 6 noclegów w hotelu lub pensjonacie ze śniadaniem - pokoje 2,3-os. z WC i łazienką
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• Zgłoszenie i opłatę na TFG
• Wynajęcie komfortowego busa (limit 4000 km)
Warunki
- Grupa 8 osób lub wielokrotność
(możliwość kalkulacji dla innej ilości
uczestników)
- Co najmniej jedna osoba zdecydowana na prowadzenie komfortowego
busa, która ma ukończone 26 lat i
prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3
lat.
Lokalizacja
120 km przepięknie położonych tras
między Dolomitami Brenta, a grupą
Ortles – Cevedale. Oba ośrodki narciarskie zapewniają doskonałą komunikację na terenie całej doliny dzięki
bezpłatnym skibusom, a ponadto oferują wyciągi, które mogą obsłużyć 36000 osób na godzinę – 5 talerzykowych, 15 krzesełkowych, 7 gondoli. Do dyspozycji narciarzy jest 15 nartostrad,
7 km tras czarnych i 21 czerwonych. Początkującym narciarzom swe usługi oferuje 6 szkół
narciarskich w tym 3 dla dzieci. Warunki narciarskie są zawsze znakomite, w razie ewentualnej potrzeby stoki są sztucznie dośnieżane na
90% powierzchni.

Cena nie obejmuje:
• autostrad w Polsce oraz kosztu benzyny ok 230 zł/os
• Ski pass (6 dni) 194 - 231 euro/osoba (cena uzależniona od terminu)
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