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

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo /
Madonna Di Campiglio / Ambiez /

Kategoria
***+

Region
Madonna di Campiglio/Trentino/Włochy

Atuty
naprzeciwko wyciągów, super ceny na Free Ski, basen

Położenie
na wysokości ok. 1630 m n.p.m., w dzielnicy Campo Carlo Magno, ok. 1,5 km od centrum
Madonna di Campiglio, w Dolinie Val Rendena we włoskim Trydencie, z przepiękną
panoramą Dolomitów Brenta

Wyciągi narciarskie
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naprzeciwko wyciągów Groste, Pradalago - Fortini (połączenie trasami i wyciągami z
pozostałymi ośrodkami narciarskimi Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta - FolgaridaMarilleva i Pinzolo, ok. 150 km). Przystanek skibusa (za opłatą) znajduje się obok obiektu

Wyposażenie
recepcja, winda, restauracja, bar, przechowalnia sprzętu narciarskiego (a szafka/apart.),
pralnia (za opłatą), garaż (1 auto/apt. w cenie, każde kolejne za opłatą - ok. 10 euro/dzień
(wymagana rezerwacja po przyjeździe). Obiekt składa się z kliku połączonych ze sobą
3/5-piętrowych budynków

Internet
tak (WiFi - gratis)

Karty kredytowe
tak (VISA, Mastercard, American Express)

Szkolenie narciarskie Madonna di Campiglio
w terminach 13.01-22.02.2019 proponujemy (dodatkowo płatne) 6-dniowe grupowe
szkolenia narciarskie na różnych poziomach zaawansowania dla dzieci od 4 lat, młodzieży
i dorosłych - 2,5 h dziennie i dla jeżdżących w stopniu min. podstawowym dzieci 6-12 lat 4,5 h lub 5,5 h dziennie (Uwaga! w regionie Madonna di Campiglio nie prowadzimy
szkoleń na poziomie 0). Fakultatywna dopłata przy rezerwacji. Szczegóły i ceny na stronie
www - Szkolenia narciarskie - info

Sport i relaks
basen (obowiązkowo czepki), sala fitness, sala gier i zabaw dla dzieci (gratis, czynne w
określonych godzinach) oraz za opłatą - ok. 12 euro/os./1 wejście, wstęp od 14 r.ż. - łaźnia
turecka, sauna, bio-sauna, talassoterapia, fontanna lodowa, prysznice rewitalizujące

Apartament MONO 2/3-osobowy
(ok. 22-28 m<sup>2</sup>), składa się z pokoju z łóżkiem małżeńskim lub rozkładaną
dwuosobową sofą (oraz pojedynczym łóżkiem rozkładanym w apt. mono 3), aneksu
kuchennego w pełni wyposażonego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z
WC, suszarka do włosów; TV-sat, telefon, sejf

Apartament MONO 4/5-osobowy
(ok. 30-40 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim oddzielonej
przesuwaną ścianką od pokoju dziennego z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym (oraz z
dodatkowym łóżkiem pojedynczym w apt. mono 5), aneksu kuchennego w pełni
wyposażonego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z WC, suszarka do
włosów; telefon, sejf. Część apartamentów posiada balkon

Apartament BILO 6-osobowy
(ok. 50 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim, pokoju dziennego z
łóżkiem małżeńskim i dwoma pojedynczymi rozkładanymi łóżkami (lub jednym w apt. bilo
5), aneksu kuchennego w pełni wyposażonego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka).
Łazienka z WC, suszarka do włosów; telefon, TV-sat, sejf. Część apartamentów posiada
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balkon

Apartament TRILO 6-osobowy na poddaszu
(ok. 50 m<sup>2</sup>), składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim, sypialni z łóżkiem
francuskim, pokoju dziennego z podwójnym rozkładanym łóżkiem, aneksu kuchennego w
pełni wyposażonego (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka z WC, suszarka do
włosów; telefon, TV-sat., sejf. Część apartamentów posiada balkon

Pieski
nie

Kategoria lokalna
***S

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

Dopłaty
Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 56 euro/tydz., kuchenki mikrofalowej - 35
euro/tydz. (na zapytanie). Możliwość wykupienia wyżywienia - śniadania w cenie 12
euro/os./dzień (w formie bufetu) Dopłata za ubezpieczenie kosztów rezygnacji 2,66%

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

Obowiązkowo płatne przy rezerwacji
przez cały sezon z wyjątkiem terminów: 09-16.12.2018, 23-30.03.2019 sprzątanie
końcowe - 250 zł/apt. (aneks kuchenny należy posprzątać we własnym zakresie, śmieci
wyrzucić)

Obowiązkowe opłaty na miejscu
kaucja zwrotna 100 euro/apt., taksa klimatyczna - 1,50 euro/os./dzień płatna od 14 roku
życia, w terminie 09-16.12.18, 23-30.03.2019, opłata za sprzątanie końcowe - 60
euro/apt. (aneks kuchenny należy posprzątać we własnym zakresie, śmieci wyrzucić);

Zakwaterowanie
przyjazd - od godz. 16.00, wyjazd - do godz. 10.00

Autokar

3/4

przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, video), warunki przewozu,
cennik, program i rozkład jazdy na stronie organizatora

Oferta Free Ski
w terminach 01-23.12.2018, 30.03-14.04.2019 karnet 6-dniowy Superskirama Adamello
Brenta w cenie; w terminach 16.03-31.03.2019 karnet 6-dniowy Madonna di Campiglio w
cenie. W dniu rezerwacji istnieje możliwość dopłaty do karnetu Skiarea Campiglio
(Madonna, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo) - w terminie 16.03-23.03.2019 175 zł/os.
oraz 115 zł/os. w terminie 23-31.03.2019 w terminie. Uwaga! Wszystkie karnety Madonna
di Campiglio odbiera się w kasach w Madonna di Campiglio. Nie ma możliwości odbioru
karnetów w kasach w Pinzolo. Karnety Superskirama Adamello Brenta można odebrać
również w kasach w Pinzolo

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, Folgarida-Marilleva, Pejo). Dzieci do 8 lat - gratis (1
karnet dla dziecka gratis na 1 karnet dla osoby dorosłej)

data

skąd

pobyt

23.03.2019

nie dotyczy

7 dni

opis

Pokój: Apartament MONO 4
Wyżywienie: bez wyżywienia

cena / os

1473 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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