OTIUM.pl ∗ narty w Alpach i Dolomitach ∗ FREE SKI

Włochy / 4 Valli - Bormio - St. Caterina /
Isolaccia / Edelweiss (Isolaccia) /

kategoria
***

Region
Bormio/Alta Valtellina/Włochy

Atuty
komfortowe apartamenty, terminy Free Ski, super tanie szusowanie

Położenie
na wysokości ok. 1350 m n.p.m., w samym centrum miejscowości Isolaccia w Alta
Valtellina we włoskiej Lombardii. Do lotniska w Bergamo ok. 170 km
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Wyciągi narciarskie
do najbliższych wyciągów Isolaccia/Oga ok. 800 m, do tras narciarskich w Bormio ok. 17,5
km, do wyciągów St. Caterina Valfurva ok. 28 km, które wspólnie tworzą 4 Valli. Do
słynnego Livigno ok. 30 km. Przystanek skibusa (gratis) znajduje się ok. 50 m od obiektu;
skibus do Livigno za opłatą.

Wyposażenie
recepcja, winda, przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking (gratis). Obiekt posiada 4
piętra

Internet
tak (w wyznaczonych miejscach).

Karty kredytowe
tak (z wyjątkiem DINERS).

Apartament BILO dla 2-4 osób
składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz pokoju dziennego z podwójnym
rozkładanym łóżkiem wraz z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (naczynia,
sztućce, kuchenka, lodówka), TV. Łazienka z WC. Część apartamentów posiada balkon

Apartament TRILO dla 4-6 osób
składa się z dwóch sypialni z łóżkami małżeńskimi oraz pokoju dziennego z podwójnym
rozkładanym łóżkiem wraz z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (naczynia,
sztućce, kuchenka, lodówka), TV. Łazienka z WC. Część apartamentów posiada balkon

Pieski
tak (małe, na zapytanie, za dodatkową opłatą 10 euro/dzień)

Kategoria lokalna
***

Świadczenia
6 noclegów, 1 x śniadanie (poniedziałek) , ubezpieczenie Signal Iduna - Bezpieczne
Podróże (w tym rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub
snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych) - KL, KR, NNW, OC, sprzętu
sportowego i bagażu, opieka włoskiego kontrahenta

Uwaga
Zalecamy zwiększenie ubezpieczenia OC Signal Iduna do kwoty 30 000 euro - 25
zł/os./pobyt

Dopłaty na miejscu
śniadanie 10 euro/os/dzień (wtorek-sobota), łóżeczko dla dziecka 8 euro/os/dzień.
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Dopłaty
Dopłata za ubezpieczenie kosztów rezygnacji 2,66%, dopłata do kosztów rezygnacji
uwzględniająca "klauzulę nr 2 - Covid 19", zwyżka 50% - koszt 3,99% imprezy, (kod RG2).
Dopłata do kosztów rezygnacji będącej następstwem chorób przewlekłych
ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika podróży CP + 50% i inne warianty,
dostępne w procesie rezerwacji. Możliwość dopłaty za 7 dzień pobytu z soboty na
niedzielę - płatne na zapytanie.

W cenie
prąd, woda, ogrzewanie, bielizna pościelowa i ręczniki, 1 x śniadanie w każdy
poniedziałek, sprzątanie końcowe (należy posprzątać we własnym zakresie, śmieci
wyrzucić, w przeciwnym razie - opłata 50 euro/apt).

Obowiązkowe opłaty na miejscu
kaucja zwrotna 100 euro/apt.; taksa klimatyczna ok. 1 euro/os./dzień

Zakwaterowanie
przyjazd - w godz. 15.00-23.00 (w przypadku opóźnienia, konieczny telefon do recepcji,
który jest podany na voucherze, nie gwarantujemy zakwaterowania w nocy), wyjazd - do
godz. 09.30

Oferta Free Ski
w terminach 28.11-18.12.2020, 08-22.01.2021 oraz 20.03-11.04.2021 karnet 5 -dniowy
Bormio & Valli (Bormio, St. Caterina, Isolaccia-Oga) w cenie. Uwaga! Dzieci do 7,9 lat
gratis (1 karnet dla dziecka gratis na 1 karnet dla osoby dorosłej).

data

skąd

pobyt

opis

cena / os

07.03.2021

nie dotyczy

6 dni

Pokój: Apartament TRILO 6
Wyżywienie: bez wyżywienia

525 zł / os

14.03.2021

nie dotyczy

6 dni

Pokój: Apartament TRILO 6
Wyżywienie: bez wyżywienia

525 zł / os

21.03.2021

nie dotyczy

6 dni

Pokój: Apartament TRILO 6
Wyżywienie: bez wyżywienia

1130 zł / os

28.03.2021

nie dotyczy

6 dni

Pokój: Apartament TRILO 6
Wyżywienie: bez wyżywienia

1130 zł / os
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04.04.2021

nie dotyczy

6 dni

Pokój: Apartament TRILO 6
Wyżywienie: bez wyżywienia

1130 zł / os

OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
30-150 KRAKÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 12 lok. 11
tel./fax +48-12.4469214, 12.4469215, 12.4469216, 12.4469217
Zapraszamy poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-18.00
(soboty 10.00-14.00 od połowy listopada do połowy kwietnia)
E-mail: travel@otium.pl
Strona Internetowa: www.otium.pl
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