Passo Tonale

Völkl & WILD HOLIDAYS Camp

Szkolenia w REWELACYJNYCH cenach + testy Völkl

19/03-26/03/2022

Hotel Eden***: 200 m od tras!

Hotel EDEN***
Do dyspozycji Gości są prosto urządzone pokoje z biurkiem, sejfem i telewizorem LCD.
W łazience dostępny jest prysznic i suszarka do włosów.
W restauracji podawane są tradycyjne dania kuchni lokalnej. Posiłki można wybrać
poprzedniego wieczora. Na życzenie istnieje możliwość przygotowania posiłków dla
osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych.

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail: biuro@wildholidays.pl

HOTEL + HB + SKIPASS 6 dni
W cenie: zakwaterowanie w wybranym typie pokoju,
wyżywienie HB, skipass na 6 dni (Adamello Ski 105 km tras)
Płatne dodatkowo: podatek klimatyczny 1,5 €/os (od 12
lat) za dobę, opłata rejestracyjna, udział w imprezach
towarzyszących 20 €/os. (od 12 lat), wellness

Dorosły: 565 €
Junior (do 30.11.2005): 390 €
Dzieci (po 30.11.2013): 250 €

Hotel Gardenia***S: doskonałe wellness i 200 m od tras!

Hotel Gardenia***S to obiekt wymarzony na niezapomniane narciarskie wakacje. Od
stoków w Tonale dzieli go zaledwie 200 m, ale hotel dysponuje bezpłatnym busikiem,
który dowozi na stok. Relaksowi po nartach sprzyja dobrze wyposażone wellness
Vitalpina (z m. in. łaźnią turecką, sauną fińską, jacuzzi oraz basenem). Hotelowa
restauracja zaprasza na urozmaicone śniadania oraz serwowane kolacje,
przygotowywane w lokalnym i typowo włoskim duchu. W obiekcie działa WiFi.

HOTEL HB + wellness + SKIPASS 6 dni
W cenie: zakwaterowanie w wybranym typie pokoju,
wyżywienie HB, wstęp na wellenss, animacje skipass na 6
dni (Adamello Ski 105 km tras)
Płatne dodatkowo: podatek klimatyczny 1,5 €/os (od 12
lat) za dobę, opłata rejestracyjna, udział w imprezach
towarzyszących 20 €/os. (od 12 lat), napoje do kolacji

Dorosły: 755 €
Junior (do 30.11.2005): 480 €
Dzieci (po 30.11.2013)
jako 3. łóżko - 275 €
jako 4. łóżko: GRATIS

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail: biuro@wildholidays.pl

Passo Tonale - Adamello: dla wymagających

Spektakularnie położony ośrodek: wśród szczytów grupy Ortler i Adamello Brenta kojarzy się z
zalanymi słońcem i różnorodnymi trasami. Do zalet ośrodka należy unikatowy amfiteatralny
układ, malownicze trasy biegnące częściowo w lasach i widokowe na lodowcu Presena.
Owiana legendą jest emocjonująca czarna trasa Paradiso, dedykowana zaawansowanym
narciarzom. Do tego snowpark, nocne jazdy, sympatyczna atmosfera - w tym ośrodku trudno
jest znaleźć słaby punkt.

Region narciarski 105 km tras: 20% niebieskich, 65%
czerwonych, 15% czarnych
Optymalne położenie: 1121-3016 m n.p.m.
28 nowoczesnych wyciągów: m. in.: 4 gondolki, 19
kanap, 5 orczyków
Rozpoczęcie sezonu 31.10.2021, zakończenie 02.05.2022
łatwy dojazd z Polski, około 1100 km z Wrocławia

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail: biuro@wildholidays.pl

Szkolenia narciarskie z Akademią... w Adamello
GRUPOWE szkolenia narciarskie dla DOROSŁYCH
2-godziny dziennie przez 5 dni, łącznie 10 godzin w świetnej cenie 120 €
małe grupy na kilku poziomach zaawansowania
dla osób zainteresowanych możliwość jazdy/treningu na tyczkach
analiza video

Transport

Autokarem na trasie Chodzież - Passo del Tonale - Chodzież
wyjazd z Poslki godziny wieczorne 18.03, wyjazd z Włoch 26.03 po śniadaniu
CENA: 450 PLN od osoby

TESTY nart Völkl + après ski
W tygodniu z Akademią zapraszamy na bezpłatne testy najnowszych modeli nart marki Völkl.
Do tego tematyczne spotkania ze specjalistami, analizę video oraz prelekcje. Nie do
przegapienia!

Bezpieczna rezerwacja z Wild Holidays

Ubezpieczenie rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa (KL 40.000 € + ratownictwo
6.000 €, NNW 15 tys. PLN i OC 30.000 €) - 60 PLN. Rozszerzenie do KL 100.000 €, OC 60.000 €,
NNW 30.000 PLN - około 110 PLN. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 5,5% wartości
umowy (uwzględniające zachorowanie na Covid i urzędową kwarantannę, do kwoty 34 ooo
PLN).
Rezerwując wakacje/szkolenia z nami zyskujesz pewność, że w przypadku zamknięcia
granic lub zamknięcia obiektu, zwrócimy Ci 100% wpłaty – przelewem, nie w formie
vouchera.
Biuro Podróży Wild Holidays rekomenduje wyjazd do Passo Tonale - jest to
ośrodek gwarantujący bezpieczną rezerwację.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania:
536 251 941 oraz biuro@wildholidays.pl

Zachęcam do kontaktu!
Michał Koordynator Wyjazdów Wild Holidays

