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WŁOCHY
PINZOLO- MADONNA DI CAMPIGLIO FOLGARIDA-MARILLEVA
ski safari
TERMIN:
25.03. - 03.04.2022.

CENA:
2000 ZŁ/ OS.

ZAKWATEROWANIE: Hotel Regina Elena ( http://www.reginaelena.com/ ) położony jest w miejscowości Caderzone
Terme, około 300 metró w od centrum miasteczka i zaledwie 3 km od stoków narciarskich. Dzięki niewielkiej
odległości od stokó w w Pinzolo i Madonna Di Campiglio, można w pełni korzystać z narciarskich atrakcji regionu.
Hotel dysponuje 28 komfortowo wyposażonymi pokojami, w większości 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Drewniane meble idealnie wkomponowują się z alpejski krajobraz. W każdym pokoju jest telewizor, telefon oraz
łazienka z prysznicem oraz suszarką do włosó w. Do każdego pokoju przynależy także balkon.
Dla gości hotelowych dostępna jest restauracja, bar a także bezpłatny, prywatny parking.
WYŻYWIENIE: HB. Śniadania i obiadokolacje - śniadanie (serwowane) wzmocnione o ser i/lub szynkę, obiadokolacja
(serwowana) składająca się z: pierwsze danie np. makaron, zupa, risotto, drugie danie mięsne z przystawką, deser
lub owoc, woda . Zaczynamy od obiadokolacji w dniu przyjazdu, a koń czymy śniadaniem w dniu wyjazdu.
SZUSUJEMY:
Madonna di Campiglio i Pinzolo: czyli najsłynniejsza Karuzela narciarska (Skiarea) Madonna di Campiglio - Pinzolo Folgarida - Marilleva stanowi autentyczny raj dla amatoró w narciarstwa i snowboardu. Oferuje około 150 kilometró w
doskonale przygotowanych tras o rożnym stopniu trudności: 61 wyciągó w oraz 5 snowparkó w, z któ rych Snow Park
Ursus to jeden z 5 najlepszych w Alpach. Najtrudniejsza trasa to DoloMitica w Pinzolo o długości 5750 metró w z ró żnicą
poziomó w wynoszącą 1248 metró w. Gondola Pinzolo Campiglio Express to najbardziej panoramiczna gondola w
Dolomitach.
Kolejka Puza dai Fo' - Patascoss i trasy dojazdowe łączą dwa ośrodki narciarskie Madonna Di Campiglio i Pinzolo.
Długość kolejki to 4 706 m, przepustowość 1800 osó b na godzinę, czas jazdy około 14 minut.
Dla narciarzy to raj, dostępne są wreszcie niedocenione i przepiękne trasy w Pinzolo; 50 km dobrze przygotowanych i
dośnieżonych tras na wysokości od 900 do 2100 n.p.m.
Karuzela narciarska Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva wchodzą w skład Skipassu Skirama
Adamello - Brenta.
Ośrodek narciarski Madonna di Campiglio: 60 km tras - niebieskie 33 km, czerwone 20 km, czarne 7 km, 14
wyciągó w krzesełkowych, 7 wyciągó w orczykowych, 4 wyciągi linowe - gondole, 1 wyciąg linowy - duży wagon,
najdłuższa trasa -Groste`” - 7 km, najtrudniejsza trasa -Spinale Direttissima” - 1,9 km, trasa Pucharu Świata -3-Tre”,
60% tras dośnieżanych za pomocą armatek, oświetlony stok Miramonti - 470 m.
Ośrodek Narciarski Pinzolo: ponad 30 km ró żnorodnych wspaniałych tras, nowa kolejka do Madonny Di Campiglio,
nowa trasa DoloMitica ze szczytu Doss del Sabion ( 2100 n.p.m.) do doliny ( 852 n.p.m.)
• PROGRAM WYPOCZYNKU:
1 dzień wyjazd wg. rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Czechy/Niemcy, Austrię
2 dzień przyjazd do hotelu ok. godz. 16 tej, zakwaterowanie, obiadokolacja
3-8 dzień wypoczynek we Włoszech: śniadanie, wyjście na stok w godzinach porannych, białe szaleń stwo, 9 dzień
Śniadanie, wyjazd z hotelu ok. godz. 10- tej, przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy/Niemcy 10 dzień przyjazd do Polski
wg. rozkładu jazdy ( Łó dź ok. godz. 04.00.)
KARNETY NARCIARSKIE:
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta – 6 dniowy:
- 173,6 euro – dla urodzonych po 30.11.2005
- 248 euro – dla urodzonych przed 30.11.2005
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Cena podstawowa zawiera:
- wyjazd z Łodzi: 25.03.2022: godz. 20.30. - parking przy CH Pasaż Łódzki, Al. Jana Pawła II 30, powrót 03.04.2022
ok. godz. 04.00., - zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z ofertą, - dojazdy do wyciągó w, - ubezpieczenie Signal Iduna
Travel (NW do 15 000 zł, KL do 25 000 Euro, bagaż do 1000 zł), - program zgodnie z ofertą, - opieka pilota.
Cena podstawowa nie zawiera: - obowiązkowej opłaty klimatycznej – 15 euro ( nie dotyczy osó b do 11 r.ż.), ubezpieczenia OC ( 30 000 eur) – koszt: 45 zł/ os. - obowiązkowe we Włoszech od 01.01.2022r.
- dopłat za wyjazdy z innych miast – Warszawa + 110 zł, Piotrkó w Tryb. + 60 zł, Wrocław + 160 zł, Częstochowa + 80 zł,
Katowice + 80 zł, Gdań sk – 190 zł, Olsztyn – 190 zł, (połączenia antenowe realizowane przy min. 5 uczestnikach
chętnych),
- kosztów karnetu narciarskiego,
- świadczeń nie wymienionych w cenie.
Ubezpieczenie od kosztó w rezygnacji: 3 % ceny imprezy – zawierane wyłącznie w dniu podpisania umowy.
Rekomendujemy wykupienie ubezpieczenia kosztó w rezygnacji z podró ży oraz ubezpieczenia kosztó w przerwania
imprezy turystycznej, któ re w określonych w warunkach ubezpieczenia sytuacjach, umożliwią odzyskanie części lub
całości wniesionej kwoty.
Stawki za dodatkowe ubezpieczenie:

- Ubezpieczenie kosztó w rezygnacji z podró ży z COVID i kwarantanną – 4,2% ceny imprezy
- Ubezpieczenie kosztó w rezygnacji z podró ży z COVID, kwarantanną i chorobami przewlekłymi – 6,2% ceny imprezy
- Ubezpieczenie kosztó w przerwania imprezy turystycznej z COVID i kwarantanną – 2,2% ceny imprezy
- Ubezpieczenie kosztó w przerwania imprezy turystycznej z COVID, kwarantanną i chorobami przewlekłymi – 3,2%
ceny imprezy
Warunkiem udziału w jest posiadanie certyfikatu zaszczepienia przeciw COVID-19.

UWAGA! Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających
zaszczepienie wynosi 6 miesięcy od szczepienia.
Dotyczy to wszystkich certyfikató w, ró wnież tych wydanych poza Włochami. Jeśli chcesz być uznany we
Włoszech za osobę zaszczepioną, a Twó j certyfikat szczepienia jest starszy niż 6 miesięcy, musisz
ró wnocześnie z tym certyfikatem przedstawić negatywny wyniku testu antygenowego (ważny 48 h) lub
molekularnego (ważny 72 h).
Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, wydłuża we Włoszech ważność
certyfikatu na czas nieokreślony.
Jeżeli zostaniesz skierowany na kwarantannę - będziesz musiał pokryć jej koszty.
Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MSZ:
https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch
Do realizacji wyjazdu konieczny jest ważny dowód osobisty lub paszport (ważny min. 90 dni od daty
powrotu).”
Obecnie we Włoszech panują poniższe przepisy "COVIDowe":
Od 01.02.2022 wszyscy przybywający do Włoch z państw Unii Europejskiej muszą przedstawić:
- paszport unijny Covid zaświadczający o zaszczepieniu, przebyciu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- wypełnić online formularz lokalizacji podró żnego (Digital Passenger Locator Form, dPLF).
- na miejscu wymagane maski typu FFP2
Niezaszczepieni muszą poddać się 5-dniowej kwarantannie.
Zabierz ze sobą: KASK (obowiązkowy dla uczestnikó w do 18 r.ż.), dowó d osobisty lub paszport, sprawny sprzęt
narciarski lub snowboardowy, ciepłe ubranie, mały plecak, czapkę, szalik, dwie pary rękawiczek, okulary, krem z
filtrem, stró j kąpielowy dla chętnych.
Max bagaż : 1 torba podró żna lub plecak do 15 kg + bagaż podręczny + 1 para nart lub snowboard + buty.
Zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ) z NFZ.

