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

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo /
Madonna Di Campiglio / Des Alpes 2 (Madonna Di
Campiglio) /

kategoria
***

Region
Madonna di Campiglio/Trydent/Włochy

Atuty
centrum Madonny, Free Ski w atrakcyjnej cenie, na narty w butach

Położenie
na wysokości ok. 1525 m n.p.m., w samym centrum renomowanej Madonna di Campiglio
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we włoskim Trydencie (strefa ograniczonego ruchu samochodów i postoju), w dolinie Val
Rendena z przepiękną panoramą Dolomitów di Brenta z dominującym szczytem Cima
Grosté. Do lotniska w Bergamo ok. 180 km

Wyciągi narciarskie
do najbliższych wyciągów narciarskich Cinque Laghi ok. 350 m, do trasy narciarskiej
Grotte ok. 500 m, do gondolki Express Spinale ok. 550 m. Przystanek skibusa znajduje się
ok. 100 m od obiektu (za opłatą)

Wyposażenie
recepcja, bar, przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking (na zapytanie, ograniczona
dostępność - ok. 70 euro/tydz.). Obiekt posiada 4 piętra (brak windy)

Internet
tak (Wi-Fi, gratis w wyznaczonych miejscach)

Karty kredytowe
tak (Visa, Mastercard)

Apartament mono 2-os.
(ok. 25 m<sup>2</sup>), składa się z pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową
wraz z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (naczynia, sztućce, kuchenka,
lodówka). Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV, sejf, telefon. Większość apartamentów
posiada balkon

Apartament bilo 3/4-os.
(ok. 35 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z pojedynczym łóżkiem (bilo 3) lub dwoma
łóżkami pojedynczymi (bilo 4) oraz pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową wraz
z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka).
Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV, sejf, telefon. Większość apartamentów posiada
balkon

Apartament bilo 5-os.
(ok. 40 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z łóżkiem piętrowym oraz pojedynczym,
pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową, aneksu kuchennego w pełni
wyposażonego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z WC, suszarka do
włosów; TV, sejf, telefon. Większość apartamentów posiada balkon

Apartament trilo 6-os.
(ok. 60 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim, sypialni z dwoma
pojedynczymi łóżkami, pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową wraz z aneksem
kuchennym w pełni wyposażonym (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z
WC, suszarka do włosów; TV, sejf, telefon. Większość apartamentów posiada balkon

Pieski
tak (na zapytanie, za opłatą, małe - 50 euro/tydz., duże - 100 euro/tydz.)
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Kategoria lokalna
***

Świadczenia
7 noclegów, 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

W cenie
prąd, woda, ogrzewanie, bielizna pościelowa, ręczniki

Obowiązkowe opłaty na miejscu
kaucja zwrotna 200 euro/apt., sprzątanie końcowe apt. mono oraz bilo -50 euro/apt., trilo 70 euro/apt. Taksa klimatyczna ok. 1,5 euro/os/dzień (płatna od 14 lat)

Zakwaterowanie
przyjazd - w godz. 16.00-18.00 (w przypadku opóźnienia, konieczny telefon do recepcji,
który jest podany na voucherze, nie gwarantujemy zakwaterowania w nocy), wyjazd - do
godz. 10.00

Zniżki i dopłaty
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - na zapytanie, za opłatą 35 euro/pobyt.
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.

Oferta Free Ski
w terminach 28.11-20.12.2020* oraz 10-18.04.2021* karnet 6-dniowy Superskirama
Adamello Brenta w cenie; w terminach 20.03-04.04.2021 karnet 6-dniowy Madonna di
Campiglio w cenie. W dniu rezerwacji istnieje możliwość dopłaty do karnetu Skiarea
Campiglio (Madonna, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo) - 45 zł/os. oraz do karnetu
Superskirama 155 zł/os. Uwaga! Wszystkie karnety Madonna di Campiglio oraz
Superskirama Adamello Brenta odbiera się w kasach w Madonna di Campiglio. Nie ma
możliwości odbioru karnetów w kasach w Pinzolo. Na miejscu pobierana jest kaucja
zwrotna za kartę w wysokości 5 euro. Uwaga: W pozostałych terminach na podstawie
vouchera we wszystkich kasach w Madonna di Campiglio zniżka 5% dla Klientów Otium na
karnety typu Madonna di Campiglio lub Skiarea Campiglio (Madonna, Pinzolo, FolgaridaMarilleva, Pejo). Dzieci do 8 lat - gratis (1 karnet dla dziecka gratis na 1 karnet dla osoby
dorosłej) Uwaga! w terminach; 28.11.2020 - 05.12.2020 oraz 10-18.04.2021 karnet
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Superskirama ważny tylko w Madonna di Campiglio oraz Ponte di Legno-Tonale

data

skąd

pobyt

opis

cena / os

13.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament BILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

953 zł / os

13.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament TRILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

1179 zł / os

20.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament BILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

1580 zł / os

20.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament TRILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

1693 zł / os

27.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament BILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

1524 zł / os

27.03.2021

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Apartament TRILO 5
Wyżywienie: bez wyżywienia

1625 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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