
 

 

LICZBA OSÓB: 50-60 PAX  
TERMIN: 28.01 – 04.02.2017  

REGION: VAL DI SOLE  

CENA:

pok 2 os- 2x 2350 zł  
pok 3 os- 3x 2100 zł  
pok 4 os- 4x 1950 zł  
pok 5 os - kalkulowany indywidualnie  

Rodziny. 
pok 3 os (2+1 dz do 8 lat) 2x 2350 zł + 900 zł  
pok 4 os (2+2 dz do 8 lat) 2x 2350 zł + 1800 + 900 zł  
pok 5 os (kalkulowany indywidualnie) 

CENA ZAWIERA: 

7 noclegów, kompleksową opiekę instruktora narciarstwa lub snowboardu (1 instruktor dla 
10 osób), basen, siłownia, przejazd autokarem wysokiej klasy, niespodziankę.  
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w hotelu  
1⁄2 l wody, 1⁄4 l wina do obiadokolacji  



ubezpieczenie KL 20 000 EURO, NNW 2 000 EURO, BAGAZ 200 EURO, KR (PODLIMIT KL) 
5 000 EURO (KOSZTY RATOWNICTWA) 

CENA NIE ZAWIERA: 

dodatkowych napoi do obiadokolacji  
opcjonalnego ubezpieczenie OC SKI w wys. 40 zł/os.  
taksy klimatycznej płatnej na miejscu 1,3 euro/osoba/dzień. dopłaty do pokoju 1 os.  

SKIPASS: 

6 dniowy SKI PASS FOLGARIDA MARILLEVA 204 euro/os dorosła, junior 143 euro/os 

POŁOŻENIE:  
hotel jest częścią kompleksu "Club Hotel Solaria"  http://www.hotelclubsolaria.it 
usytuowany w jednym z najbardziej imponujących ośrodków górskich MARILLEVA 1400, w 
regionie VAL DI SOLE. Wokół roztacza się widok na łańcuch górski Dolomitów. Ze stacji 
stacji narciarskiej Marilleva 1400 można łatwo przemieszczać się na inne wyciągi w 
Folgaridzie i Madonnie di Campiglio. 

SERWIS:  
winda, 2 bary, 2 restauracje, szeroki hall, disco, basen, siłownia, animacje, mini-klub dla 
dzieci od 4-13 lat, rozległy taras, strefa z internetem bezprzewodowym, przechowalnia 
sprzętu narciarskiego, kryty parking, wewnątrz kompleksu znajduje się supermarket, sklepy, 
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sala gier, pralnia, fotograf, salon piękności. 

POKOJE:  
standardowo wyposażone pokoje 1, 2, 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka z 
prysznicem). Pokoje wyposażone w telefon, TV LCD. W pokojach 4 os mogą być łóżka 
piętrowe. 

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu  

REZERWACJA: 

Artur Czerwiec tel. 509536643, email plywanie@rak-swimsport.pl 

Termin rezerwacji 5.11.2016r
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