NARTY WE WŁOSZECH
MONTE ROSA/CERVINIA
02 - 10.03.2018
Wyjazd narciarsko – snowboardowy dla wszystkich amatorów białego
szaleństwa, bez względu na stopień posiadanych umiejętności
narciarskich.
Dokąd jedziemy ?
Obszar narciarski Doliny Aosty oferuje 180 km tras narciarskich
w otoczeniu szczytów powyżej 4000 m. Kompleks połączonych wyciągów
(najwyższy wyciąg 3270 m n.p.m) łączączy doliny: Ayas, Gressoney i Val
Sesia Alagna. Champoluc, skąd startujemy wyciągami, to bardzo ładna
miejscowość z krętymi, kamiennymi uliczkami. Początkujący narciarze
spotykają się na Crest lub stoku Mont Ros. Znajdują się tam niebieskie
i łatwe czerwone trasy, w sam raz na początek. Dalsze zjazdy w kierunku
Gressoney i Alagna to coraz większa skala trudności, ale nawet tam
czarne trasy są świetnie przygotowane i nie przerażają.
Gdzie śpimy?
Hotel Italia *** w Brusson. Do dyspozycji gości przeznaczonych jest 50
pokoi wyposażonych w balkony z widokiem na okolicę, TV SAT. Ponadto
do dyspozycji są 2 tarasy widokowe, tawerna, panoramiczny bar wraz
z zimowym tarasem, taras do opalania na ostatnim piętrze hotelu. Dostęp
do wifi znajduje w lobby. Sklepy 150 metrów od obiektu, centra
narciarskie Champoluc i Monterosa 11 km od obiektu. Goście mogą stąd
dotrzeć do małej stacji narciarskiej w Brusson - Estoul oddalonej o 4 km.
WAŻNE: na miejscu 6 noclegów, przy czym pokoje dostępne są do godziny
18.00 w ostatnim dniu, dzięki czemu możemy do 16.00 jeździć na nartach,
a następnie przebrać się i wziąć prysznic przed drogą powrotną!
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie smacznego
i zróżnicowanego bufetu. W cenie woda i ¼ l wina na os. do obiadokolacji
Transport: autokar klasy lux (WC, barek, TV). Na miejscu zapewniamy
codzienny bezpłatny dowóz autokarem na stoki i z powrotem.
Instruktor narciarstwa: w cenie wyjazdu możliwość nauki jazdy lub
szlifowania umiejętności pod okiem polskojęzycznego instruktora
narciarstwa!
Wyjazd na imprezę bezpośrednio z Raciborza!
ORINOKO – ART & TRAVEL, RACIBÓRZ, UL. OPAWSKA 38
www.orinoko.pl biuro@orinoko.pl tel. 32 740 92 00, 515 739 642

Cena: 1730 zł/os. (dzieci do 10 lat zniżka 300 zł)
Cena nie obejmuje kosztów karnetu narciarskiego! Dopłata do pokoju 1-osobowego: 60 EUR płatne na miejscu w recepcji.

Świadczenia:
6 noclegów w ośrodku wypoczynkowym z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje, do obiadokolacji woda
mineralna i 1/4l wina), 6 pełnych dni na stokach – pokoje dostępne do godziny 18:00 ostatniego dnia pobytu,
przejazd autokarem klasy lux (WC, barek, TV), ubezpieczenie NNW, KL i bagaż – wersja SKI, opieka polskiego pilota
przez cały czas pobytu, dowóz na stoki oraz z powrotem do ośrodka wypoczynkowego, instruktor narciarstwa,
zabawa taneczna w hotelu.

MAPA TRAS SKI RESORT MONTE ROSA

Ceny skipass’ów MONTE ROSA/CERVINA:
skipass 4 X MONTE ROSA + 2 X CIERVINIA 6 dni: 206 EUR
skipass JUNIOR 6 dni (dzieci i młodzież urodzone po 31.10.2003r.): 169 EUR

Zapisy:
Raciborskie Centrum Turystyki, ul. Opawska 38, Racibórz (na przeciwko e'Leclerc)
tel. 32 740 92 00, 515 739 642
ORINOKO – ART & TRAVEL, RACIBÓRZ, UL. OPAWSKA 38
www.orinoko.pl biuro@orinoko.pl tel. 32 740 92 00, 515 739 642

