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p.  W. Warzecha

OFERTA NARCIARSKA   2020

Ośrodek narciarski: Fai della Paganella – Andalo

Fai della Paganella -   Andalo to ośrodek wkomponowany w dziewiczy krajobraz Dolomitów Brenta. 70 km perfekcyjnie
przygotowanych tras narciarskich (z 95% naśnieżaniem), nowoczesne wyciągi krzesełkowe i 2 gondole 8-osobowe 
gwarantują szybkie dotarcie na szczyt stoków. Różnorodność tras sprawia, że doskonale czują się tutaj zarówno 
doświadczeni i wymagający narciarze, jak i początkujący amatorzy białego szaleństwa. Najdłuższe trasy dochodzą do 
5-6 km. Na terenie całego kompleksu - między poszczególnymi stokami - znajduje się kilkanaście chatek góralskich, 
które strudzonym narciarzom oferują gorące i smaczne posiłki.  
W Andalo znajduje się centrum sportu, gdzie skorzystać można z nowoczesnego centrum SPA, parku wodnego i 
lodowiska. Od 2 lat praktykuje się tu również 2 razy w tygodniu jazdę nocną na oświetlonym stoku. 

Struktura noclegowa: Hotel Angelo***   (Andalo)
Hotel Angelo usytuowany jest 200m od kolejki gondolowej i 300m od centrum miasteczka.
Posiada 30 komfortowych pokoi wyposażonych w TV, telefon, łazienkę z prysznicem i
suszarką do włosów. Prawie wszystkie pokoje posiadają balkon. 
Do dyspozycji gości prywatny parking, depozyt nart, drink bar i sala TV.

Termin pobytu: 15.02.20120 -22.02.2020 (7 nocy sobota-sobota)
(rozpoczęcie pobytu kolacją, zakończenie pobytu śniadaniem)
Check in: po godz. 15.00, check out: do godz. 10.00.

Cena pobytu za hotel: za osobę w pokoju 2-osobowym = € 650
zniżki na 3. i 4. łóżko: - dzieci do 3 lat gratis

- 4-8 lat (ur. po 30.11.2011 r) = 410 €
- 8-16 lat (ur. po 30.11.2003r.) = 580 €
- 16 lat i starsi (ur. przed 30.11.2003) = 630 €
-  dopłata do pokoju 1-os. 70 €/tydzień

                         -4a osoba szkoląca się w rodzinie 100 € zniżki instruktorskiej

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), 
6-dniowy skipass Fai della Paganella-Andalo.

                                           Treningi z trenerami i instruktorami.
                                           Zawody
Cena nie zawiera: napoi do posiłków, ubezpieczenia, transportu z Polski, 

podatku klimatycznego € 2,00/osoba/doba (od opłaty 
zwolnione są dzieci i młodzież do lat 14).
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