Ferie w Dolomitach
VAL DI SOLE – DOLINA SŁOŃCA

24.01 - 01.02. 2020

RÓ ŻNORODNOŚĆ I SETKI KILOMETRÓW TRAS:
Madonna di Campiglio – Marilleva – Pontedilegno – Tonale –
Pinzolo – Folgarida – Pejo – wszystkie w towarzystwie włoskiego Słońca.

HOTEL CHALET AL. FOSS ****S : znajduje się w Vermiglio,
miasteczku stanowiącym idealną bazę wypadową na stoki. Hotel rodzinny
o wysokim standardzie, a dzięki pasji i zaangażowaniu właścicieli oraz
renowacji, obiekt zimą 2020 otrzyma wyróżnienie w postaci
dodatkowej gwiazdki.

PRZEPYSZNE JEDZENIE: bogate śniadania w postaci bufetu
szwedzkiego z napojami oraz cieszące się renomą 3-daniowe obiadokolacje
kuchni włoskiej i regionalnej. Oprócz tego bar sałatkowy wraz z lokalnymi
wyrobami (obłędne wędliny i sery).

CUDOWNA STREFA SPA : świat sauen: zewnętrzna fińska z
widokiem na Dolomity, w której codziennie odbywają się rytuały z muzyką
i olejkami; wewnątrz: sauna parowa oraz łaźnia turecka; zewnątrz: jacuzzi
oraz baile z gorącą wodą, nowość: PANORAMICZNY BASEN
ZEWNĘTRZNY z widokiem na Dolomity; wewnątrz basen kryty, leżaki –
wszystko to w cenie!

KOMFORT W PODRÓ ŻY: autokar klasy LUX, w którym zaczynają
nawiązywać się nowe znajomości; bagaż główny, podręczny oraz para
nart/snowboardu z butami; codzienne dowozy na stoki, a po nich
wizytówka Biura Podróży Focus – poczęstunki.

NAJLEPSZE TOWARZYSTWO : od lat w góry wybierają się z
nami wspaniali ludzie, którzy swoim pozytywnym nastawieniem oraz
poczuciem humoru tworzą niezapomnianą atmosferę i klimat. Bez
podziałów na lepszych i gorszych, wszyscy tworzymy zgraną i
uśmiechniętą ekipę. D O Ł Ą C Z D O N A S !

kontakt: info@biuro-focus.pl ; +48502390961; www.biuro-focus.pl

Ferie w Dolomitach
VAL DI SOLE – DOLINA SŁOŃCA:
MADONNA DI CAMPIGLIO – MARILLEVA – PONTEDILEGNO – TONALE –
PINZOLO – FOLGARIDA – PEJOO

24.01 - 01.02. 2020
PROGRAM WYJAZDU:

Dzień 1
Zbiórka w Luboniu przy ulicy Wschodniej 22 o 18:30 dnia 24.01.2020 r. Nocny przejazd do Włoch do
miejscowości Vermiglio autokarem klasy LUX.

Dzień 2
Zakwaterowanie w pięknie umiejscowionym hotelu – Chalet al Foss **** z zapierającym dech w
piersiach widokiem na Dolomity i cudowną strefą odnowy biologicznej. Następnie wspólna biesiada
podczas grilla powitalnego przy akompaniamencie muzyki, czas wolny. Wieczorem przepyszna
obiadokolacja, a po niej nocleg.

Dni 3 - 7
Od niedzieli do piątku długo wyczekiwana narciarska przygoda po górach val di Sole. Każdego dnia
zapewniony dojazd na szusowanie po szerokich, doskonale przygotowanych i przystosowanych do
każdego poziomu umiejętności trasach, takich jak: MADONNA DI CAMPIGLIO – MARILLEVA –
PONTEDILEGNO – TONALE – PINZOLO – FOLGARIDA. Po zakończonych zjazdach przy
autokarze poczęstunek w formie ciepłych przekąsek i popularnego, regionalnego grzańca.
Po powrocie do hotelu czas na regenerację w strefie odnowy biologicznej zewnętrznej lub
wewnętrznej – znajdują się tam sauny, baile z gorącą wodą, jacuzzi oraz basen.
Każdego dnia zapewnione śniadanie i obiadokolacja.

Dzień 8
Wyjazd do Polski w sobotę po śniadaniu, przyjazd do Lubonia w godzinach wieczornych.

Val di Sole
czyli w dosłownym tłumaczeniu Dolina Słońca, nosi swą nazwę nieprzypadkowo, a
potwierdzeniem tego jest bardzo duża ilość słonecznych dni w roku – na 10 dni
przypada 8 słonecznych.

 Madonna di Campiglio – ośrodek oferuje 39 tras, o łącznej długości 60 km.
Najdłuższa trasa liczy 4 km, a dodatkową atrakcję stanowi snowpark o nazwie Ursus,
który uważany jest za jeden z najlepszych takich obiektów w Europie.
 Folgarida-Marilleva – ośrodki usytuowane na wysokości od 1270 do 2180 m n.p.m.,
które posiadają 25 wyciągów i 36 stoków. Dużym udogodnieniem jest to, że można
dostać się stąd bezpośrednio (na nartach) na szczyty Madonny di Campiglio i Pinzolo.
Dodatkową atrakcją w tym miejscu jest FAMILYPARK Folgarida, czyli miejsce
przeznaczone do nauki dla najmłodszych narciarzy.
 Pontedilegno Tonale – ośrodek oferuje 46 tras narciarskich o długości 100 km.
Miejsce to słynie z czarnej trasy „Paradiso” oraz ze stylu jeżdżenia zwanego „furio
pista”, czyli wykraczającego poza wyznaczone trasy. Na wysokości 3000 m n.p.m.
znajduje się lodowiec Presena. Snowpark w miejscowości Tonale dedykowany
zarówno zaawansowanym, jak i początkującym narciarzom i snowboardzistom.
 Pinzolo – na wysokości 2100 m n.p.m. wznosi się szczyt Doss Sabion, z którego
prowadzi 26 km stoków, które dają łącznie 18 tras. W Pinzolo oprócz snowparku,
snowboardziści mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanego obszaru,
znajdującego się u stóp czarnej trasy.

DO WYBORU 3 RODZAJE SKIPASSÓW 6-CIO DNIOWYCH:

01. SKIAREA CAMPIGLIO – skipass oferuje nielimitowany dostęp do stoków
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva oraz Pejo.
02. ADAMELLOSKI (dojazd na stoki skibussem spod hotelu) – skipass oferuje dostęp
do stoków Presena, Passo Tonale, Pontedolegno, Temu)
03. SUPERSKIRAMA – skipass oferuje nielimitowany dostęp do stoków Ponte di
Legno-Tonale-Presena, Monte Bondone, Folgaria, Madonna di Campiglio, Pinzolo,
Folgarida, Marilleva oraz Pejo.
1.

SKIAREA CAMPIGLIO

dorosły junior dziecko
289€
202€
145€

2. ADAMELLOSKI

dorosły junior
229€ 162€

3. SUPERSKIRAMA

dorosły
303€

junior
212€

dziecko
152€

 Dzieciom urodzonym po 30.11.2011 r. przysługuje bezpłatny karnet, jeżeli towarzyszyć będzie
im osoba dorosła posiadająca skipass.
 Junior – dzieci urodzone po 30.11.2003 r.
 Zniżki przysługują po uprzednim okazaniu stosownego dokumentu.

Hotel Chalet al Foss****s znajdujący się we włoskiej Dolinie Słońca w miejscowości
Vermiglio. Wysokiej klasy hotel, łączący nowoczesność z tradycyjnym stylem alpejskim i wspaniałą
strefą odnowy biologicznej. Dzięki renowacji zabytkowej części obiektu oraz dobudowie sauny
zewnętrznej oraz basenu panoramicznego, w 2020 roku hotel otrzyma dodatkową gwiazdkę.

Pokoje dwuosobowe, trzyosobowe i rodzinne z łazienką, telefonem, TV, suszarką do
włosów oraz sejfem.

Wyżywienie: śniadania w formie bogatego bufetu szwedzkiego, trzydaniowa obiadokolacja do
wyboru spośród wielu wariantów na dany dzień (w tym dania wegetariańskie), bar sałatkowy.

Do dyspozycji gości także: bar i kawiarnia, wspaniała strefa odnowy biologicznej: basen,
sauna fińska oraz sauna parowa, solarium (płatne), łaźnia turecka i jacuzzi, a na zewnątrz baile z
gorącą wodą i kompleks saun. W saunach o określonych godzinach odbywają się rytuały, polegające
na polaniu nagrzanych kamieni pieca wodą oraz olejkami eterycznymi, wachlowaniem przez mistrza
ceremonii, w akompaniamencie relaksującej muzyki.
Oprócz tego narciarnia, mini klub dla dzieci, winda i darmowe WiFi przy recepcji.
WG PORTALU I UŻYTKOWNIKÓW BOOKING.COM HOTEL JEST ZNAKOMITY I MA OCENĘ
9,3/10
(na dzień 27.05.2019)

Cena obejmuje:

Cena nie obejmuje:

 7 noclegów w pokojach 2, 3 i 4osobowych/rodzinnych
 dojazd autokarem klasy LUX,
 7 śniadań i 7 obiadokolacji,
 6 transferów autokarem na stok Marilleva
600,
 opiekę pilota,
 ubezpieczenie KL+NNW+koszty
ratownictwa,
 poczęstunki po zjazdach (znak firmowy
BP Focus),
 strefę wellness: sauny, jacuzzi, baile,
basen,
 dostęp do skiroomu ( przechowalnia nart)
 dostęp do Wi-Fi (przy recepcji),
 bagaż podręczny (10kg), bagaż główny
(15kg) + 1 para nart/snowboardu i buty,
 grill powitalny,
 podatek VAT.

- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (10 zł/os.)
- podatku klimatycznego (2,5€/os./dzień),
- karnetu narciarskiego (skipass),
- dodatkowego ubezpieczenia ryzyka
amatorskiego uprawiania narciarstwa
- napojów do obiadokolacji,
- instruktora.

Cena: 480€+890 zł
(minimum 35 uczestników)

Informacje dodatkowe:
- Organizatorem wycieczki jest Biuro Podróży Focus Danuta Alechnowicz, posiadające zezwolenie o wpisie do
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod
nr 442
- za przydział do pokoi odpowiada hotel, ewentualne preferencje i wymagania odnośnie pokoju ustalić należy w
momencie zgłaszania się na wycieczkę
- wymagana bezpłatnie wydawana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ( www.nfz.gov.pl lub Poznań
ul. Grunwaldzka 156)
- w przypadku braku osoby do pary do pokoju 2 os. dopłata do pokoju 1 os. 25€/dzień
- program ma charakter ramowy, pilot może zmienić kolejność zwiedzania
- obowiązkowy kask u dzieci do 14 roku życia
- możliwość lekcji u instruktora narciarstwa lub snowboardu – po wcześniejszym ustaleniu
- ilość miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 800,00 zł
proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto
BP FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130
w tytule podając imię i nazwisko oraz dopisek Ferie 24.01-01.02.2020
lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl
UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA!!!

