styczeń 2018

WŁOCHY
SORAGA - VAL DI FASSA
13-20.01.2018

SORAGA
VAL DI FASSA

133 KM
TRAS

68
WYCIĄGÓW

***
PARK AVISIO

WYJAZD
RODZINNY

REGIONALNA
KUCHNIA

ATRAKCYJNE
CENY

O REGIONIE

SZKOLENIE NARCIARSKIE

Zapraszamy do Soragi - miejscowości w regionie Val di Fassa. Jest to
małe, piękne miasteczko z bogatą tradycją. Dzięki swojemu
położeniu w centrum Dolomitów stanowi idealne miejsce dla
wymagających narciarzy, głodnych dużej ilości tras.

Oferujemy szkolenie narciarskie obejmujące treningi prowadzone
pod okiem wykwaliﬁkowanych instruktorów. Wszystkie grupy
dobieramy poziomem zaawansowania, w przypadku zajęć dla
najmłodszych będzie to również podział wiekowy.

W pobliżu znajduje się 9 ośrodków narciarskich - w odległości 4 km
znajdziemy stacje narciarskie Vigo di Fassa i Poza di Fassa, których stoki
zapewniają przepiękny widok na całe Dolomity. W doległości do 12 km
znajdziemy również stoki stacji Carezza z dużą ilością niebieskich tras oraz
stacje Campitello i Canazei, które łączą się z Sella Ronda i lodowcem
Marmolada (rozszerzony skipass Dolomitisuperski), W karnecie Silver Valley
w odległości 11 km mamy dostęp do stacji San Pellegrino i Predazzo z
której wyciągniemy się do Oberregen. Zatem mamy w pobliżu ponad 230
km tras, które zadowolą zarówno rodziny z dziećmi jak i naprawdę
wytrawnych narciarzy. Wyjątkowe widoki należą do najbardziej
spektakularnych i zapierających dech w piersiach. Uzupełnieniem są
szerokie stoki a przy nich liczne bary i restauracje.

Dla dorosłych proponujemy 2-godzinne treningi każdego dnia w małych
grupach. W ramach szkolenia realizujemy program nauki podstaw dla
początkujących, doskonalenie techniki jazdy dla średnio-zaawansowanych
oraz specjalne treningi dla mocno zaawansowanych narciarzy. Rodzice nie
muszą się martwić o swoje pociechy gdyż mamy dla nich program zajęć
narciarskich oraz atrakcji dodatkowych. Zajęcia narciarskie to min 5 godzin
dziennie w których zawarta jest przerwa na posiłek w jednej z restauracji na
stoku. Po powrocie do hotelu realizujemy program animacyjny dla
wszystkich chętnych. Dorosłych zapraszamy na Apres Ski.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zatrzymamy się w Park Hotel Avisio***, który został całkowicie
odnowiony, dzięki czemu zapewni nam komfortowy pobyt.
Mamy do dyspozycji nowe pokoje dwuosobowe typu Classic oraz większe
pokoje typu Suite dla rodzin z dziećmi. Każdy pokój posiada balkon i
łazienkę z prysznicem. Hotelowa restauracja zaserwuje nam tradycyjne
śniadania i obiadokolacje. Dodatkowo będzie można zamówić wypalaną w
piecu pizzę. Po powrocie ze stoku zapraszamy na relaks w hotelowym
wellness, które posiada basen, saunę, jacuzzi oraz strefę wypoczynkową.

Profesjonalne treningi i
wspaniała zabawa na stoku
jak również poza nim!

CENNIK 13-20.01.2018

CENA ZAWIERA

DOROŚLI

659 EUR

● 7 noclegów oraz wyżywienie HB

DOROŚLI + SZKOLENIE

759 EUR

● 6-dniowy Skipass Val di Fassa / Carezza (133 km tras)

DZIECI 14 - 16 LAT *

789 EUR

● szkolenie dla dorosłych (2-godzinny trening każdego dnia)

DZIECI 8 - 13 LAT **

699 EUR

● całodzienne szkolenie dla dzieci (cena nie zawiera lunchu)

DZIECI 6 - 8 LAT **

549 EUR

● treningi na tyczkach oraz zawody narciarskie

DZIECI 3 - 5 LAT

499 EUR

● hotelowy pakiet wellness - basen, sauna, jacuzzi

Opłaty za dzieci pod warunkiem dwóch osób dorosłych w pokoju
*

● wieczorne animacje dla dzieci i Apres Ski dla dorosłych

dzieci urodzone po 25.11.2001

** dzieci urodzone przed 25.11.2009

● ubezpieczenie Multitravel (KL, NNW, OC)

*** dzieci urodzone po 25.11.2009

OPCJE DODATKOWE

UWAGI

OPIEKA DLA DZIECI W WIEKU 1 - 4 LATA

199 EUR

ROZSZERZONY SKIPASS SILVER VALLEY

15 EUR

ROZSZERZONY SKIPASS DOLOMITISUPERSKI

45 / 30 EUR

● opieka dla dzieci 1-4 lata pod okiem naszych niań w
godzinach zjazdowych (do 8 godzin)
● Silver Valley - Val Di Fassa, Val di Fiemme, San Pelegrino,
San Martino (390 km tras, 150 wyciągów)

LOKALIZACJA SORAGA - VAL DI FASSA
NAZWA OBIEKTU
Park Hotel Avisio ***
Stradon de Fascia, 8
38038 Soraga, Trydent
+ 39 0462 768130
+ 39 339 8819558
www.hotelavisio.it
ORGANIZATOR I KIEROWNIK OBOZU
Damian Kłys
+48 512 374 560
travel@torstar.pl
www.torstar.pl
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