Koło Zakładowe PTTK przy Hucie
Aluminium Konin
proponuje
NARTY W DOLINIE VAL DI FIEMME - WŁOCHY
Termin 18.03 – 25.03.2023
Koszt pobytu to

480 euro + przejazd ok.600-800 zł

(koszt przejazdu w zależności od liczby uczestników)

Zniżki dla dzieci i młodzieży:
•

urodzone po 30.04.2014: cena 200 euro + przejazd

•

urodzone po 30.04.2006: cena 380 euro + przejazd

ZNIŻKI DOTYCZĄ ZAKWATEROWANIA W POK. 3- i 4-osobowych
Zakwaterowanie HOTEL ANCORA - MOENA
Cena obejmuje:
➢ 7 noclegów w pokojach typu standard
➢ 7 śniadań, 7 obiadokolacji + woda do obiadokolacji
➢ 6 dni skipass TRE VALI (Falcade, Alpe Lusia i Bellamonte, San Pellegrino
➢ transport z/do Polski
➢ jedną kolację regionalną przy świecach z lampką wina
➢ aperitif powitalny przed kolacją w pierwszy dzień przejazdu
➢ 2 x APRES SKI po nartach (herbata po góralsku, ser z grilla, czekolada na
gorąco dla dzieci)
➢ opiekę rezydenta

Cena nie obejmuje:
ubezpieczenia OC/NNW
napojów do obiadokolacji innych niż woda
kaucji za skipass 5 euro
taksy klimatycznej za każdą osobę powyżej 14 roku życia (opłata
2 euro/os/dzień)
Moena, nazywana "Wróżką Dolomitów" leży na wysokości 1200 m n.p.m. w dolinie Val di
Fassa. Różnobarwne konsorcjum narciarskie leżące pomiędzy Gruppo Sella i Sassolungo, region
ten położony jest w sercu Dolomitów Trentino i Veneto. Oferta narciarska to 100 km doskonale
przygotowanych tras. Karnet narciarski obejmujący trasy narciarskie Tre Valli (Alpe Lusia, Passo
San Pellegrino, Falcade oraz jeden dzień Sella Ronda i Marmolada w opcji). Noclegi w Hotelu
ANCORA w uroczym miasteczku Moena, prowadzonym w przemiłej atmosferze przez rodzinę
Stoffie. Wyśmienita kuchnia. Podstawowy standard to pokoje 2,3,4 osobowe z TV, telefonem
i łazienką. Hotel położony w centrum miasteczka. Do dyspozycji gości bar hotelowy, sala
kominkowa i TV, 100 m od centrum Moeny.
Informacja o ośrodku Tre Valli
Moena-Alpe Lusia, Passo San Pellegrino oraz Falcade to trzy wspaniałe ośrodki narciarskie
składające się na nowoczesny region narciarski Tre Valli. Ośrodki znajdują się na północy Włoch
w samym sercu malowniczych Dolomitów, pośród wspaniałych krajobrazów, od masywu
Catinaccio do Sassolungo i od Pale di San Martino aż po Latemar. W Tre Valli odnajdziemy
łącznie 100 km tras narciarskich, rozlokowanych na wysokościach od 1000 do 2800 m n.p.m.

Dzięki rozbudowanemu systemowi zaśnieżania możemy mieć pewność, że aż 95% tras będzie
stale pokryta białym puchem. Ośrodki prezentują przeróżny poziom trudności.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt tel. 695 107 216 lub mailem
z.jagiello@onet.pl w terminie do 30.09.2022 r.
Przy zebranej odpowiednio dużej liczbie chętnych uczestników w pierwszych
dniach października zbierane będą wpisowe w złotówkach (na konto Koła).

Zaprasza i informacji udziela
Zdzisław Jagiełło tel. 695 107 216

Zapraszamy
Zarząd Koła Zakładowego PTTK
przy Hucie Aluminium Konin

