Ferie 2018
Rodzinny Wyjazd Zimowy
Włochy, Val di Sole, Folgarida
termin 19-27 stycznia 2018 r.

Cena 275 Euro/os.
Folgarida to miasteczko położone nieopodal stacji narciarskiej w obrębie Doliny Słońca – Val di Sole. Wchodzi w skład
większego kompleksu narciarskiego, który tworzą również pobliska Marilleva oraz Madonna di Campiglio. W sumie, cały
ten rejon oferuje narciarzom ponad 120 km tras i 45 wyciągów! A duża ilość słonecznych dni sprawia, że warunki
narciarskie są tutaj wymarzone.
Trudność tras jest bardzo zróżnicowana. Przeważają jednak trasy niezbyt trudne, dlatego wizytę w tym ośrodku
można polecić wyjeżdżającym na urlop z dziećmi, bądź tym, którzy dopiero uczą się jeździć. Wśród tras na pewno znajdą
coś dla siebie fani snowboardu, tym bardziej, że rozległe tereny zachęcają również do jazdy poza trasami, na świeżym
śniegu. Pięć kilometrów tras czeka również na miłośników narciarstwa biegowego.
ORGANIZATOR
Biuro Podróży DEPKA
Właściciel: Szkółka Pływacka DEPKA – Karol Torcz
ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-166-25-08, Regon 320207868

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Hotel Vecchia America***, Via dei Margeni 4, 38025, Folgarida, Włochy www.vecchiaamericahotel.com. Położony
w centrum miasteczka, około 260 m od wyciągów narciarskich, Bus z i do wyciągów, Restauracja na miejscu,
Supermarket 200 m. Zakwaterowanie w pokojach 2-3-4-ro osobowych z łazienką i TV SAT
W CENIE WYCIECZKI:
Noclegi w pokojach 2-3-4-ro osobowych z łazienką i TV SAT; możliwość korzystania z sauny, jacuzzi.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu i serwowane obiadokolacje (dodatkowo płatne napoje do kolacji).
Opieka pilota, rezydenta, Niepełnoletni opieka wychowawcy(powyżej 10 roku życia, potrafiący jeździć)
DODATKOWO PŁATNE:
- Skipassy na 6 dni jazdy:
FOLGARIDA MARILLEVA:
187 Euro/os. dorosła, 131 Euro/junior (od 8-go do 16-go roku życia), 94 Euro/dziecko (do 8-go roku życia);
SUPERSKIRAMA:
248 Euro/os. dorosła, 174 Euro/junior (od 8-go do 16-go roku życia), 124 Euro/dziecko (do 8-go roku życia);
- 400 zł/os. -Transport na trasie Koszalin/Kołobrzeg – Folgarida – Koszalin/Kołobrzeg.
Wyjazd 19 stycznia 2018 r. (piątek godz. 21:00), powrót 27 stycznia 2018 r. (sobota) około północy
- 70 zł/os Ubezpieczenie;
- 1,50 Euro/osoba/doba Opłata miejscowa - płatna powyżej 14-go roku życia
INFORMACJE I ZAPISY
Biuro Podróży DEPKA ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg,

tel. 730-55-61-61

e-mail mira.kol@depka.com.pl

www.depka.com.pl

PŁATNOŚĆ I REZERWACJA
Zadatek 100 Euro/os. Reszta kwoty do zapłaty najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem.
Wpłaty w: Złotówkach mBank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590, Euro mBank 35-1140-2004-0000-3412-0397-8087

