XIV TYDZIEŃ PRZYJAŹNI
POLSKO-WŁOSKIEJ
20.03 – 27.03.2022
CIVETTA ( 979 – 2100 m n.p.m.) Region położony w sercu Dolomitów, przejął nazwę
od potężnego masywu Monte Civetta (3220 m n.p.m.) .Leży on w jednym
z najpiękniejszych i najbardziej imponujących zakątków Dolomitów, pomiędzy Marmoladą,
a Cortiną d’Ampezzo. Oferuje trasy z niezapomnianymi widokami dolomitowych szczytów. Dzieki
temu, że Civetta jest jednym z najrzadziej odwiedzanych terenów narciarskich Dolomitów, nie ma
tam tłumów, a większość tras jest w doskonałym stanie przez cały dzień. Całą skiarenę Civeta
można przejechać bez odpinania nart. Przeważają trasy niebieskie i czerwone – szerokie,
naśnieżane i dobrze przygotowane. Region szczególnie polecany rodzinom z dziećmi. Dodatkowe
atrakcje stanowi m.in. 5 km oświetlonych tras, snow park oraz atrakcje dla najmłodszych. Do tego
liczne bary i apres ski. Główne miejscowości turystyczne to Alleghe, Selva di Cadore i Zoldo.
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Koncerty polskich artystów:
Jacek Wójcicki i Beata Rybotycka, Konrad Mastyło – piano, Michał Chytrzyński – skrzypce
Artur Andrus, Wojciech Stec i Łukasz Borowiecki
Daniel Moszczyński
Anna Smołowik

– trening jazdy sportowej na tyczkach
– gra terenowa na nartach na całym terenie Civetty
– zawody: slalom gigant, nagrody w dwóch kategoriach: dla najszybszych, oraz dla zawodników
z najbliższym czasem wyliczonym
– jazda w przebraniach
– codzienne imprezy w restauracjach na stokach narciarskich podczas lunchu
– program Narty z Juniorem: opieka nad dziećmi na nartach przez instruktorów SITN PZN

HOTEL ALLA POSTA ****
Caprile di Alleghe- nieduża miejscowość położona na wys. ok. 1000 m.n.p.m., w pobliżu
miasteczka Alleghe, pomiędzy masywem Civetty, a lodowcem Marmolada, w dolinie Agordino.
W centrum miejscowości liczne sklepy i pizzeria. Dla pragnących czegoś więcej istnieje możliwość
dokupienia jednodniowego karnetu dzięki któremu można się wybrać na wycieczkę (miejscowym
autobusem) na Sella Ronde, bądź Szlakiem I Wojny Światowej
Hotel Alla Posta **** (z basenem)– mieści się w XIX-wiecznym zajeździe, hotel z ponad stuletnia
tradycją, oddalonym o zaledwie 4 km od miejscowości Alleghe. Hotel oraz jego restaurację
wyróżniono wieloma nagrodami za wysoką jakość obsługi. Na miejscu Goście mają do dyspozycji
kryty basen i łaźnię turecką. Śniadanie podawane jest w formie bufetu. Restauracja została
opisana w prestiżowych przewodnikach kulinarnych, takich jak Michelin czy Gambero Rosso. Lokal
ten zaprasza w porze lunchu i kolacji na tradycyjne dania kuchni włoskiej oraz rozmaite wina
i domowe ciasta.

Opis pokoi: pokoje 2,3 osobowe z łazienkami wyposażone są w minibar, urządzone w drewnie,
natomiast większość dysponuje telewizorem z płaskim ekranem oraz balkonem.

Cena: 880€
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Dzieci do 3 lat: gratis
Dzieci do 8 lat 550 €
Dzieci do 12 lat: 725 €
Dzieci do 16 lat: 805 €
Pow. 16 lat, jako 3-4 os. w pokoju: 820 €
Senior pow 67 lat: 860 € Uwaga: Ceny dla dzieci obowiązują przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju

Oferta zawiera:
- 7 noclegów w pokoju dwu osobowym (przy dojeździe autokarowym powrót w sobotę
po obiadokolacji)
- wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja)
- korzystanie ze strefy wellness
- przejazd autokarem klasy LUX (WC, video, barek, klimatyzacja)
lub transfer z lotniska z Wenecji
- karnet narciarski 6 dni SKI CIVETTA
- opieka pilota-rezydenta
- instruktor SITN PZN do dyspozycji grupy
- ubezpieczenie narciarskie KL 20 000€, NNW 15000 zł, bagaż 1200 zł
- wszystkie atrakcje objęte programem
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Oferta nie zawiera:
- taksy klimatycznej obligatoryjnie płatnej na miejscu
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC 50.000€): + 10€ / os
- dopłata do pokoju 1 osobowego: 110€
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: np. z powodu pozytywnego testu Covid - 4,9% kosztu
imprezy
Zniżki:
- dojazd własny: -50€/ os

