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FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA  FERIE 2018
   17-24.02.2018

Ośrodek narciarski Folgaria, Lavarone i Luserna jest idealnym miejscem na rodzinny wyjazd na narty. Leży w 
samym środku południowo-wschodniego Trentino. W ośrodku znajduje się ponad 120 km bardzo szerokich 
tras odpowiadającym wymaganiom każdego narciarza. Znajdują się tutaj również szlaki prowadzące między 
fortecami z II Wojny Światowej oraz trasy z zapierającymi dech w piersiach widokami na szczyty alpejskie. 
Jeden skipass obejmuje 3 połączone ze sobą ośrodki narciarskie.
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Folgaria -  dysponuje ponad  75 km doskonale przygotowanymi trasami. Dla miłośników białego szaleństwa 
przygotowano bardzo szerokie trasy o każdym stopniu zaawansowania. Nowoczesna infrastuktura i słoneczne 
stoki sprawiają, że jest to idealne miejsce dla wszystkich narciarzy. 
Ski Center Lavarone - jest ponad 25 km świetnie przygotowanych tras zjazdowych położonych na wysokościach 
między 1180 m n.p.m. a 1600 m n.p.m., gdzie każdy narciarz powinien znaleźć coś dla siebie. Świetne 
niebieskie, długie trasy ! 
Luserna -  ponad 35 km tras przeznaczonych wyłącznie dla narciarzy biegowych w ośrodku Milegrobbe.



  

ZAKWATEROWANIE  FERIE 2018
   17-24.02.2018

DERBY CLUB RESIDENCE*** 
Położona jest w samym centrum Folgarii, oferuje wypoczynek w nowoczesnych apartamentach i relaks w centrum wellness. 
Do najbliższych wyciągów usytuowanych ok 800 m od obiektu, Gości Rezydencji dowozi darmowy skibus, przystanek 
znajduje się obok rezydencji.
Rezydencja jest przyjazna rodzinom z dziećmi. Dla dzieci dostępna jest grota solna i gorąca kąpiel dostępna przez godzinę 
przed otwarciem wellness (dzieci muszą być z dorosłym opiekunem). W Rezydencji funkcjonuje mini-club z animacjami 
zarówno dla najmłodszych, jak i całej rodziny.   Strefa wellness o powierzchni około 200m2 oferuje: basen, hydromasaż, 
saunę fińską, turecką, bio, grotę solną, pokój relaksu.
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BILO A dla 4 osób: pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą-łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim lub dwoma łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon

340 €/os dorosła (przy 4 os. w apartamencie , autokar+ ubezpieczenie narciarskie)
400 €/os  dorosła (przy 3 os. z autokarem + ubezpieczenie narciarskie)

Cena aktualna do 15.X, od 16.X cena o 20 €/os wyższa 

BILO 4 os.
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BILO B dla 5 osób: pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą-łóżkiem małżeńskim oraz fotelem 
rozkładanym dla jednej osoby, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem,balkon

315 €/os dorosła (przy 5 os., z autokarem  + ubezpieczenie narciarskie) 
353 €/os dorosła (przy 4 os., z autokarem  + ubezpieczenie narciarskie)

Cena aktualna do 15.X, od 16.X cena o 20 €/os wyższa 

BILO 5 os.
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TRILO B dla 6 osób: pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą-łóżkiem małżeńskim oraz fotelem 
rozkładanym dla jednej osoby, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój z dwoma łóżkami pojedynczymi, 
łazienka z prysznicem, balkon

306 €/os dorosła (przy 6 os. w apart., autokar +ubezpieczenie narciarskie)
335 €/os dorosła (przy 5 os. w apart., autokar +ubezpieczenie narciarskie)

Cena aktualna do 15.X, od 16.X cena o 20 €/os wyższa 

TRILO B 6 os.
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TRILO C dla 6 osób superior (dodatkowa toaleta):  pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą-łóżkiem 
małżeńskim oraz fotelem rozkładanym dla jednej osoby, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój z dwoma 
łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon

320 €/os dorosła (przy 6 os. w apart., autokar +ubezpieczenie narciarskie)
351 €/os dorosła (przy 5 os. w apart., autokar +ubezpieczenie narciarskie) 

Cena aktualna do 15.X, od 16.X cena o 20 €/os wyższa 

TRILO 6 os. superior
(dodatkowa łazienka)
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Cena zawiera:
 – zakwaterowanie 7 noclegów w wybranym apartamencie
 – basen, mini klub 
– wi-fi 
– przejazd komfortowym autokarem  (wyjazd: Bydgoszcz-Poznań)
 – opieka pilota i instruktora salonwkakacji.pl 
– ubezpieczenie narciarskie KL ,  NNW, OC od osób, OC od rzeczy 

Cena nie zawiera: 
– skipass (192 €/os dorosłą)
 – pakiet saun  (30€/os) 
– taksa klimatyczna (ok.2€/os/dzień) 
– kaucja 150€ /apartament
 – kaucja za skipass 5 € - płatna pilotowi



  

Serdecznie zapraszamy !
  FERIE 2018
   17-24.02.2018

Zaliczka tylko 15 % przy podpisywaniu umowy

Dopłata do zaliczki 30 % do dnia 30.X.2017

Dopłata do całości do 16.01.2018 

Dodatkowe świadczenia:

– istnieje możliwość zwiększenia standardowego ubezpieczenia narciarskiego do wyższych kwot niż jest w cenie 

– istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji – ok. 3% wartości ubezpieczenia 

– dopłata za dodatkowe miejsce w autokarze: 200 zł/os 

– osoby korzystającej z dojazdu własnego 250 zł/os zniżki 

– osoby wyjeżdżające z Poznania 100 zł/os zniżki

 – możliwy dolot samolotem z Warszawy do Werony – 1020 zł/os w 2 strony + transfer dodatkowo płatny;

do potwierdzenia

Wyjazd z autokarem z Polski 16-25.02
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