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

Włochy / Val Di Sole / Mezzana / Garden
Marilleva /

Kategoria
***

Region
Val di Sole/Trentino/Włochy

Atuty
centrum wellness, zniżki na karnety, terminy Free Ski

Położenie
na wysokości ok. 920 m n.p.m., w miejscowości Marilleva 900, ok. 2,5 km od centrum
Mezzana w Dolinie Val di Sole, we włoskim Trydencie. Do centrum Madonny di Campiglio
ok. 27 km

Wyciągi narciarskie
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do najbliższego wyciągu narciarskiego Contre Malga Copai ok. 350 m; połączony z trasami
i wyciągami Marilleva 1400-Folgarida-Commezzadura oraz regionem Madonna di
Campiglio, które tworzą które razem tworzą region SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta
(ok. 150 km tras). Do tras narciarskich w Pejo ok. 17 km, do wyciągów w Passo Tonale ok.
22 km. Przystanek skibusa do wyciągów Pejo i Passo Tonale ok. 350 m od obiektu (gratis)

Wyposażenie
recepcja, winda, restauracja, bar, sala TV, przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking
(gratis, ograniczona ilość miejsc), garaż (za opłatą, ok. 5 euro/dzień). Hotel posiada 2
piętra

Internet
tak (Wi-Fi - za opłatą, ok. 5 euro/dzień)

Karty kredytowe
tak (Visa, Mastercard)

Szkolenie narciarskie Val di Sole/Marilleva 1400 lub Folgarida
w terminach 13.01-22.02.2019 proponujemy (dodatkowo płatne) 6-dniowe grupowe
szkolenia narciarskie na wszystkich 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 Marillevie nie prowadzimy szkoleń na
poziomie 0 dla dzieci, zajęcia dla początkujących odbywają się w Folgaridzie).
Fakultatywna dopłata przy rezerwacji. Szczegóły i ceny na stronie www - Szkolenia
narciarskie - info

Sport i relaks
centrum wellness (gratis, czynne w godz. 16.30-19.00) - sauna, łaźnia turecka, strefa
relaksacyjna (gratis); hydromasaż (płatny ok. 6 euro/os.)

Pokoje
(ok. 20 m<sup>2</sup>) hotel dysponuje 28 dwuosobowymi pokojami z możliwością
dwóch dostawek; łazienka z WC, suszarka do włosów; telefon, TV-sat, sejf. Część pokoi
posiada balkon

Wyżywienie
śniadania w formie bufetu i 3-daniowe ciepłe kolacje (wybór z menu), sałatki w formie
bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo płatne

Pieski
nie

Kategoria lokalna
***S

Kolacja Wigilijna
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w cenie

Kolacja Sylwestrowa
w cenie

Świadczenia
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie wg opisu, 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 do kwoty 30 000 euro - 25 zł/os./pobyt

Obowiązkowa opłata na miejscu
taksa klimatyczna ok. 1,5 euro os./dzień (płatna powyżej 14 lat)

Zakwaterowanie
przyjazd - godz. 15.00, wyjazd - godz. 10.00

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

Zniżki (na dostawkach) i dopłaty
dzieci do 6,9 lat - gratis (łóżeczko dla dziecka do 1,9 lat gratis, na zapytanie), dzieci
7-14,9 lat - 50% zniżki, od 15 lat - 10% zniżki. W terminach Free Ski zniżki wg cen w
systemie. Dopłata za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,66%

Oferta Free Ski
Oferta Free Ski: W terminach 01- 23.12.2018, 16-24.03.2019, 23-31.03.2019,
30.03-14.04.2019 karnet 6-dniowy Folgarida-Marilleva w cenie. W dniu rezerwacji istnieje
możliwość dopłaty do karnetu Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (obejmuje Folgarida,
Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo) - w terminie 16-24.03.2019 - 290 zł/os., w
terminie 23-31.03.2019 - 210 zł/os.W dniu rezerwacji istnieje również możliwość dopłaty
do karnetu Superskirama Adamello Brenta w terminach 01-23.12.2018 - 100 zł/os., w
terminie 30.03-14.04.2019 - 210 zł/os.; wymagane zgłoszenie przy rezerwacji

Uwaga
W pozostałych terminach na podstawie vouchera w kasach zniżka na karnety FolgaridaMarivella, SkiArea, (FM, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo) - 5% na osobę Dzieci do 8 lat
- gratis (1 karnet dla dziecka gratis na 1 karnet dla osoby dorosłej)

Promocja
Oferta Early Booking - zniżka 3% na rezerwacje potwierdzone do 29.11.2018. Ceny w
systemie i na stronie internetowej uwzględniają promocje
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data

skąd

pobyt

23.03.2019

nie dotyczy

7 dni

opis

Pokój: Pokój 2 osobowy
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

cena / os

2166 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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