IMPREZA NARCIARSKA
WŁOCHY – PINZOLO – QUADRIFOGLIO
TERMIN: 18-25.02.2017
Koniec lutego to wspaniały moment na narty we Włoszech. Mało
uczęszczane stoki i nadchodząca wiosna tworzą atmosferę wypoczynku
idealnego!
PINZOLO- ośrodek narciarski, który leży niedaleko słynnego kurortu Madonna di Capiglio,
mniej tłoczny i gwarny, ale jak na swoje rozmiary – równie świetnie wyposażony. Na turystów
szukających oddechu od zabieganej codzienności czeka w tym spokojnym miejscu niemal 30 km
tras zjazdowych i nowoczesna sieć wyciągów. Szybko dociera się dzięki nim na szczyt Doss del
Sabion (2100m npm.) nie tracąc czasu na stanie w kolejkach. Pinzolo połączone jest z ośrodkami:
Madonna di Campiglio, Marilleva i Folgarida ( ok. 350 km tras).

HOTEL QUADRIFOGLIO**** - znajduje się w bardzo słonecznej i spokojnej okolicy,
w pobliżu wyciągów narciarskich i centrum miejscowości Pinzolo. Posiada pokoje wyposażone we
wszystkie udogodnienia: telewizor, mini-bar, telefon, sejf, centralne ogrzewania, łazienkę z
prysznicem i suszarką do włosów. Większość pokoi posiada również balkon.
W hotelu znajduje się centrum odnowy biologicznej (wstęp wolny) z fińską sauną w drewnie, łaźnią
turecką oraz kabiną z wiązką podczerwieni i chromoterapią, które w znakomity sposób wspomagają
regenerację organizmu po wysiłku fizycznym.
http://www.hotelquadrifoglio.com/

CENA: 415 euro
Cena zawiera:
 nocleg i wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja),
 opieka instruktorska- porady, demonstracja, zestawy ćwiczeń poprawiających
technikę, doradztwo w doborze sprzętu narciarskiego.
 1 x apreski po nartach przy muzyce i grzanym winie
 kolacja romantyczna przy świecach (dania regionalne) poprzedzona
aperitivem
 wieczór taneczny w tawernie hotelu ( w barze napoje w cenie promocyjnej)
 możliwość obiadu (pasta party) makaron i napój w cenie 8 €/os. - w Malga
Cioca - dzień do ustalenia

ZNIŻKI:
 Dzieci 0-7,99 lat – GRATIS
 Dzieci 8-11,99 lat – 50%
 Dzieci 12-15,99 lat – 30%
Zniżki dla dzieci obowiązują tylko przy 2 rodzicach płacących !!!

Pokój jedynka - dopłata 10€ /dzień
Pokój dwuosobowy dla jednej os. dopłata 40%
Dodatkowo płatne:
 Karnety narciarskie
Pinzolo / Cały region SKIAREA:
 Dorośli: 196 Euro / 239 Euro,
 Junior (ur. po 30.11.2000): 137 Euro / 167 Euro,
 Dzieci (ur. po 30.11.2008): 98 Euro / 119 Euro,
 Dzieci '08 i młodsi - GRATIS - 1 dziecko na 1 dorosłego
 Senior (przed 30.11.1951 i starsi): 176 Euro / 215 Euro
 29 Euro – jednodniowa dopłata na rozszerzenie karnetu Pinzolo na Skiarea
 Szkoła narciarska:
 dzieci – wszystkie poziomy zaawansowania – od 100 euro/tydzień,

 Lekcja indywidualna - 30 euro/1,5h
Zaliczka w kwocie 450 zł/os. decyduje o rezerwacji miejsca.
Liczba miejsc: 50
Kontakt: Marek Mlazga tel. 602 306 455
e-mail: marek.mlazga@wp.pl
www.szkolatenisowa.teniskoszalin.pl
Nr konta 16 1500 1096 1010 9005 9421 0000 Marek Mlazga ul. Grabowa 8 75-644 Koszalin

