WŁOCHY
VAL RENDENA
PINZOLO, HOTEL OLYMPIC ROYAL****
11-20.03.2016r.
Po raz kolejny zapraszamy Was do malowniczej Italii - kraju pizzy, spaghetti, wyśmienitych win i doskonałych tras
narciarskich. A dokładniej do Pinzolo - górskiego kurortu z fantastyczną sportową bazą narciarską. Gorące
południowe słońce, malownicze widoki oraz zimowa atmosfera górskiego miasteczka, to tylko początek naszej
włoskiej przygody w 2016 roku. Położony w malowniczych dolomitach resort, jest jednym z najpiękniejszych miejsc
w całej prowincji Trydentu. Leżące u stóp doliny Val Rendena, Pinzolo to ośrodek turystyczny charakteryzujący
się bogatą tradycją i zwyczajami wiążącymi się przede wszystkim z serdeczną i szczerą gościnnością mieszkańców.
Sieć urozmaiconych tras zjazdowych spełnią wymagania zarówno rodzin z dziećmi jak i bardzo wytrawnych
narciarzy i snowboardzistów. Do pełni szczęścia i relaksu Pinzolo proponuje swoim gościom wyśmienitą kuchnię
w regionalnych restauracjach, a jeśli ktoś ma ochotę na odrobinę szaleństwa po kolacji, to odkryje jego mniej
spokojną twarz w klubie nocnym czy dyskotece ;-)

Zakwaterowanie: Hotel OLYMPIC ROYAL**** luksusowy, elegancki i komfortowy hotel urządzony w górskim stylu,
usytuowany jest zaledwie 200 metrów od centrum Pinzolo z restauracjami, pubami i sklepami oraz około 800
metrów od wyciągu, do którego kursuje bezpłatny bus hotelowy. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar-klub
nocny, sala dyskotekowa. Hotel posiada Centrum Odnowy z basenem, sauną oraz centrum fitness. Pokoje
odnowione, klasycznie urządzone, wykończone drewnem. Wszystkie wyposażone w łazienkę (prysznic lub wannę),
suszarkę do włosów, internet Wi-Fi, TV-LCD, telefon, balkon. Z pokoi rozciąga się piękny widok na panoramę gór.
Restauracja serwuje dania kuchni lokalnej i włoskie specjały.

Cena: 3 480 zł/za osobę (ze skipassem!!!)
Cena zawiera:
- Skipass skiarea (Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva)
- przejazd luksusowym autokarem na trasie Łęczyca – Pinzolo – Łęczyca
- zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach dwuosobowych w Hotelu Olympic Royal****
- wyżywienie HB: 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje
- korzystanie ze strefy Wellness
- 1x Apress-ski
- kolacja w regionalnej restauracji z winem
- opiekun na stoku: 2 instruktorów narciarstwa do wyłącznej dyspozycji grupy
- ubezpieczenie (NNW, bagaż podróżny, OCS - odpowiedzialność cywilna sportowa, SS - sprzęt sportowy, +AS - zwyżka za
amatorskie uprawianie sportów zimowych).

- opieka organizatora BFC

Atrakcje zawarte w cenie:
Szkolenie narciarskie
Zachęcamy do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu narciarskim prowadzonym przez licencjonowanych
instruktorów narciarstwa. To doskonała okazja, aby nauczyć się czegoś nowego i udoskonalić już posiadane
umiejętności! Szkolenie narciarskie odbywa się pod okiem doświadczonych instruktorów posiadających uprawnienia
PZN, w małych grupach, o różnym stopniu zaawansowania.
Kolacja w regionalnej restauracji
Po trudach całodniowej jazdy na nartach wieczorem zabierzemy Państwa na niecodzienną kolację do restauracji,
gdzie czekają nas wyśmienite smakołyki włoskiej kuchni, degustacja wina i zabawa przy muzyce.
Szkolenie na tyczkach
Specjalnie dla uczestników naszego wyjazdu przygotowaliśmy jeden dzień szkoleniowy na tyczkach. Uczestnicy
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów będą mogli podszkolić swoje umiejętności jazdy, które z pewnością
przydadzą się podczas zawodów narciarskich.
1 x Apress-ski
To nieodłączna część narskiego wyjazdu, nie ma na to rady! Czy może być coś milszego niż kufel zimnego piwa
wypity w towarzystwie przyjaciół po pełnym sportowych wrażeń i aktywnego wypoczynku dniu na stoku?
A ponieważ jest tak miło, ciepło i przyjemnie, muzyka gra coraz głośniej znane hity, których tekst śpiewa zgodnie
cała sala, to obute w buty narciarskie nogi same rwą się do tańca...
Zawody narciarskie
Pod koniec wyjazdu zapraszamy wszystkich na start slalomu giganta. To będzie rewelacyjna zabawa
z nutką sportowej rywalizacji. Tradycyjnie dla zwycięzców przygotowaliśmy upominki :)
Dodatkowo płatne:
- napoje i alkohol nie zawarty w cenie imprezy
- dopłata do pokoju 1 os. 890 zł
Wszelkich informacji udziela Dział Marketingu Hurtap SA, uczestnictwo w wyjeździe można zgłaszać pod nr tel.
24 721 25 13 wew. 130.
Ilość miejsc jest ograniczona, termin zgłoszeń upływa 20 listopada br. lub do wyczerpania miejsc. O uczestnictwie
w wyjeździe decyzduje kolejność zgłoszenia potwierdzona wpłatą zaliczki.

Organizatorzy:

