FOLGARIDA- NARCIARSKIE DOLCE VITA!
Wyjazd narciarski we włoskie Alpy!
Termin wyjazdu
Cena imprezy

12.03 – 19.03.2022
2.650,00 PLN/OS.
Narciarski wyjazd Activtourowy we włoskie Alpy! Woda w innym stanie skupienia :)
Resort usytuowany przy stoku! Pobyt Ski In – Ski Out!
Dostęp wyciągami do ośrodków Marilleva / Madonna di Campilio,
Hotel usytuowany nieopodal Folgarida Family Park (śnieżnego parku rozrywki),
Strefa wellness,
Pobyt w apartamentach z salonem i aneksem kuchennym.

Główne atrakcje

Mekka narciarzy kochających szerokie stoki i piękne widoki !
Opis wyjazdu

Folgarida to mała miejscowość wypoczynkowa, leżąca w sercu doliny Val di Sole,
zaledwie 13 km od Madonna di Campiglio. Jest to jeden z największych i najbardziej
znanych terenów narciarskich w zachodnim Trydencie. Miejscowość leży na wysokości
1300 m n.p.m., jest połączona za pomocą systemu wyciągów z oddaloną o kilka
kilometrów Marillevą, co pozwala na korzystanie z ponad 50 km tras narciarskich,
obsługiwanych przez 24 wyciągi. Wraz z niedaleką Madonna di Campiglio oraz leżącymi
trochę dalej Tonale, Folgaria, Peio i Andalo tworzy 380 km tras narciarskich
obsługiwanych przez 140 wyciągów i kolejek. Włochy to idealna destynacja dla
miłośników białego szaleństwa, ciepłych promieni słońca i wyśmienitej kuchni.Czego
chcieć więcej? Po prostu włoskie Dolce Vita w zimowym wydaniu! 
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Opis Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta- Doliny Val di Sole
i Val Rendena
Opis

Skiearea Campiglio Dolomiti di Brenta- Dolina Val di Sole i Val Rendena oferuje
tysiące rozrywek i gwarantuje niesamowite emocje na nartach. Właśnie tutaj znajdziesz
setki kilometrów tras zjazdowych, które zawsze przygotowane są na najwyższym
poziomie. Duża ilość wyciągów narciarskich pozwala na przemieszczanie się pomiędzy
trzema najpopularniejszymi i najbardziej prestiżowymi ośrodkami narciarskimi jakimi
są Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio i Pinzolo. Na dzieci czeka tu mnóstwo
atrakcji – karuzele, śnieżne zjeżdżalnie, magiczne dywany, taśmociągi i snowtubing.
Znajdują się tu liczne udogodnienia stworzone z myślą o dobrym samopoczuciu dzieci
i rodziców. Ośrodek Campiglio Dolomiti di Brenta to nie tylko śnieg i jazda na nartach,
ale wiele więcej. To beztroski styl życia, który umożliwia odpoczynek w pięknym
otoczeniu natury oraz wieloletniej kultury i tradycji. Szusując we włoskich Alpach
będziesz rozkoszował się wspaniałymi i słonecznymi chwilami na śniegu, które z
pewnością na długo pozostaną w Twojej pamięci.
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Opis Family Park Folgarida
Opis

Family Park Folgarida to obszar w całości poświęcony rozrywce dla najmłodszych i ich
rodziców, którzy razem i w pełni bezpiecznie mogą bawić się na śnieżnych pontonach,
zjeżdżalniach i karuzelach. Powstały, aby uzupełnić ofertę dla rodzin spędzających
wakacje na śniegu w Trentino, Family Park został wyposażony w dwa ruchome
chodniki, dwa orczyki, wyciąg krzesełkowy Bamby, Snowpark easy line, tzn. trasę
zjazdową snow tubing oraz narciarską karuzelę, na której młodzi adepci mogą stawiać
pierwsze kroki na nartach, podczas gdy miłośnicy zjazdów na śnieżnych pontonach
znajdą tu jedyny w swoim rodzaju dedykowany im stok.
Obsługa parku i oficjalna maskotka zajmą się animacją dzieci przy muzyce, tańcach i
grupowych zabawach, obdarzając najmłodszych niezapomnianymi momentami
spędzonymi na śniegu. Łatwo dostępny dzięki kolejce linowej Folgarida lub Belvedere,
Family Park Folgarida jest wisienką na torcie kompleksu narciarskiego Malghet Aut
wyposażonego w inne usługi dla rodziny, takie jak ogródek zabaw dla dzieci, szkółki
narciarskie i wiele punktów gastronomicznych. Idealne miejsce dla tych, którzy chcą
spędzić wakacje w atmosferze całkowitego relaksu, podziwiając wspaniałą panoramę
Dolomitów Brenty.
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Opis Nevesole Folgarida Resort Aparthotel
Opis obiektu

Nevesole Folgarida Resort Aparthotel został zbudowany zgodnie z lokalnymi
tradycjami Trentino, czerpiąc inspirację z typowej architektury alpejskiej. Zanurzony
w zieleni prastarego lasu sosnowego, kompleks podzielony jest na 3 duże, sąsiadujące
i połączone ze sobą domki, z których roztacza się widok na czarującą scenerię
Dolomitów. Rezydencja obejmuje 86 praktycznych i komfortowych apartamentów,
które są podzielone na trzy kategorie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych gości:
jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe mieszkania. Restauracja hotelowa
serwuje przepyszne, tradycyjne dania kuchni włoskiej. Obiekt oferuje także lounge bar,
w którym można delektować się drinkiem, po całym dniu spędzonym na stoku. Ponadto
w obiekcie dostępne jest bezpłatne Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz
mały sklepik. Podczas gdy dorośli będą relaksowali się w strefie wellness, dzieci mogą
skorzystać z mini klubu oraz sali gier. Na miejscu znajduje się przechowalnia i
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Do dyspozycji gości dostępny jest także
bezpłatny, zadaszony parking. Obiekt jest przyjazny dla osób podróżujących ze swoimi
czworonożnymi pupilami. 

Opis apartamentu

Przestronne i niezwykle komfortowe apartamenty urządzone są w stylu alpejskim.
Posiadają w pełni wyposażoną kuchnię/aneks kuchenny, prywatną łazienkę z
ręcznikami, pościel, balkon lub taras. Jeśli chcesz spędzić urlop we własnym tempie, z
możliwością dowolnego planowania swoich dni, apartamenty Nevesole Folgarida
Resort Aparthotel są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!
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Cena imprezy
Cena imprezy zawiera:

- 7 noclegów w resorcie Nevesole Folgarida w
apartamencie Double,
- karta klubowa – Club Card upoważniająca do
korzystania z: narciarni, ogólnodostępnego wi-fi, 1
wstępu do sauny i whirpool, ski-busu do Folgaridy,
atrakcji dla dzieci i dorosłych przygotowanych przez
hotel,
- 2 posiłki dziennie (śniadania oraz obiadokolacje),
- pościel, ręczniki, ogrzewanie i elektryczność
- 1 miejsce parkingowe / apartament,
- ubezpieczenie podstawowe SKI +OC,
- podatek turystyczny,
- opieka instruktora narciarstwa z ramienia Activtour.

Warunki rezerwacji

Cena imprezy nie zawiera:
- kosztu dojazdu,
- kosztu 6-dniowego ski passu: 250300€/os. dorosła,
- dopłaty do apartamentów o wyższym
standardzie: Superiod i Deluxe –
szczegóły u Organizatora,
- wydatków własnych,
- w przypadku korzystania z kuchni i
pozostawienie jej brudnej – opłata 50€,
- napojów do obiadokolacji,
- opłata za pobyt I - dziecka do lat 13 –
koszt 490,00zł / pobyt,
- opłata za pobyt II – dziecka do lat 13 –
koszt 1.450,00zł / pobyt,
- noworodek do lat 3 – koszt 190,00zł /
pobyt.

v Zaliczka: 30% – płatna w dniu dokonania rezerwacji,
v Dopłata pozostałej kwoty na 30 dni przed wyjazdem.

Płatności

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez Organizatora
konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których dokonywana
jest płatność.

Warunki

Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.

Wymogi

v Paszport lub dowód osobisty.
v Ważny certyfikat szczepienia COVID-19 i ew. (jeśli wymagane) testy w kierunku COVID-19.
v Zalecamy!!! Wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji KR obejmującego sytuacje związane z
zachorowaniem lub kwarantanną COVID-19.

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 405 365 PLN, na okres 18.09.2021 17.09.2022 Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych
przez klientów • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie
zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007
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