Ferie Zimowe 2019
Rodzinny Wyjazd Narciarski
Włochy, Val di Sole, Folgarida
Termin 26 stycznia – 2 luty 2019 r.
Cena 1790,00 zł/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 150 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. Wiele kilometrów tras czeka również na miłośników narciarstwa biegowego.
ORGANIZATOR
Biuro Podróży DEPKA Travel, Szkółka Pływacka DEPKA – Karol Torcz
ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-166-25-08, Regon 320207868
www.depka.pl www.facebook.pl/bpdepka
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Dobrze nam znany z zeszłego roku Hotel Vecchia America***, Via dei Margeni 4, 38025, Folgarida, Włochy
www.vecchiaamericahotel.com. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągów narciarskich (około 280 m), hotelowy
ski bus, Restauracja, zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-ro osobowych z łazienką i TV SAT. Supermarket około 200 m.
W CENIE WYJAZDU:
Noclegi w pokojach 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).
Ubezpieczenie KL, NNW, opłata klimatyczna
Opieka pilota/rezydenta, niepełnoletni - opieka wychowawcy.
Nowość!! Gratis!!! Nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod okiem
instruktorów z podziałem na grupy zaawansowania(Informacja według
wewnętrznego regulaminu).
ZNIŻKI i DOPŁATY:
- Uczestnicy Szkółki i ich najbliższa rodzina zniżka: 50,00 zł
- Wpłata za całość do dnia 30.11.2018 r. zniżka: 50,00 zł
- Dojazd własny zniżka: 200,00 zł
- Skipassy na 6 dni jazdy dopłata:
FOLGARIDA MARILLEVA:
SKI AREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENNA:
199,00 Euro/os. dorosła,
252,00 Euro/os. dorosła,
140,00 Euro/junior (ur. po 30.11.2002 r.),
176,00 Euro/junior (ur. po 30.11.2002 r.),
111,00 Euro/dziecko (ur. po 30.11.2010 r.);
123,00 Euro/dziecko (ur. po 30.11.2010 r.
- Dopłata do pokoju dwuosobowego: 80,00 zł/pokój
- Wypożyczenie nart(wyjazd): dziecko/młodzież - 150,00 zł, dorosły 150,00 zł + kask 30,00 zł lub 60,00 EURO na miejscu
INFORMACJE I ZAPISY
Biuro Podróży DEPKA Travel ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg,

tel. 730-55-61-61 mira.kol@depka.com.pl www.depka.pl
Wyjazd 25 stycznia 2019 r.(piątek) godz. 21:30, Kołobrzeg, Koszalin, Karlino. Powrót 2 luty 2019 r.(sobota) około 23:30.
PŁATNOŚĆ I REZERWACJA
Zadatek 500 zł/os. Reszta kwoty do zapłaty najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem.
Wpłaty w: mBank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590, tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, za jaki wyjazd.

