
*** OFERTA SPECJALNA WILD HOLIDAYS*** 

Wyjazd narciarski 

11-20.03.2016 

 

Region Tre Valli - czyli 3 doliny włoskie - to trzy ośrodki narciarskie Alpi di Lusia, Passo San Pellegrino i Falcade. 

Do dyspozycji narciarzy jest 100 kilometrów doskonale przygotowanych tras narciarskich. Przełęcz Passo San 

Pellegrino - jest uważana za najpiękniejszą przełęcz w Dolomitach, która rozdziela Falcade od Moeny. Z 

przełęczy rozpościera się fantastyczny krajobraz. W koocu sezonu (kwiecieo) jest bardzo nasłoneczniona i 

niezwykle atrakcyjna dla turystów. Nasz hotel znajduje się w miejscowości Passo San Pellegono (1918m. 

n.p.m.) i oddalony jest od wyciagów o 100m. Trasy narciarskie położone są na wysokościach od 1447 do 2513 

m. 

 

Oficjalna strona Regionu Dolomity oraz link do mapki regionu: 

http://www.dolomitisuperski.com/en/alpe-lusia-san-pellegrino/ski-area/weather-slopes/skimap 

http://www.dolomitisuperski.com  

http://www.dolomitisuperski.com/en/alpe-lusia-san-pellegrino/ski-area/weather-slopes/skimap
http://www.dolomitisuperski.com/


Zakwaterowanie: HOTEL MONZONI 4****    http://www.hotelmonzoni.it/ 

  

 

Czterogwiazdkowy hotel oferuje wszelkie udogodnienia, jakich tylko Paostwo zapragniecie: podgrzewany 

basen, centrum SPA, siłownię, telewizję satelitarną, Wi-Fi, piano bar, rozrywki dzienne i wieczorne. Jest to 

doskonałe miejsce do wypoczynku na stoku jak i po nartach. Położony bezpośredni przy stoku i wyciągach 

narciarskich. 

Pokoje dwuosobowe - komfortowe, z łóżkiem małżeoskim lub dwoma pojedynczymi, są przytulne i gustownie 

urządzone. Na wyposażeniu łazienka z prysznicem, radio, mini bar, TV, sejf, telefon, suszarka do włosów. 

 

Program tygodniowy dla grupy  

(atrakcje zawarte w cenie) 

 � SOBOTA  – w dniu przyjazdu koktajl powitalny 

    NIEDZIELA  – wspólne spotkanie po nartach na APRES SKI 

 � PONIEDZIAŁEK  – grill z grzanym winem 

 � WTOREK  – wycieczka do Moeny (po nartach) 

 � CZWARTEK  – zawody narciarskie i snowboardowe. Ogłoszenie wyników wieczorem w hotelu. 

     PIĄTEK  – wspólne spotkanie na lamce wina w Rezydencji 

     SOBOTA  – wyjazd do Polski po śniadaniu 

http://www.hotelmonzoni.it/


  

Świadczenia w cenie: 

•  7 noclegów w pokojach dwu- i trzy- osobowych 

•  Wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja + podwieczorek po nartach) 

•  Ubezpieczenie (KL i NNW) 

•  wstęp do strefy wellness (od lat 16-stu), basen, siłownie; animacje,  

•  Transport autokarem 

•  wi-fi 

•  Program tygodniowy 

•  Opieka rezydenta 

 

Ceny w euro za osobę: 485 euro 

+  skipass -175 euro (Obligatoryjnie zbierane w autokarze). Karnet narciarski na 6 dni  - TreValli - 100 km tras 

narciarskich. 

  

 

Zapisy w MIKO-SPORT 

Ul.Nowowiejska 63,  Dzierżoniów 

602 197 327 (MIKO-SPORT) 
 
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
 



PŁATNOŚCI: 

Przedpłata w wysokości 110 €/ os. 

Dopłata do 100% ceny do 20.02.2016 

 
Dane do przelewu: 
Wild Holidays Paweł Jęchorek 
Os.Rzeczypospolitej 67/8 
61-393 Poznań 
 
Nr konta w PLN: 
PL  95 1140 2017 0000 4202 0861 5256 
 
Nr konta w EURO: 
34 1140 2017 0000 4012 0067 8714 
BIC:     BREXPLPWMUL 
 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty  

602 197 327 (MIKO-SPORT) 

501 186 955 (Biuro Podróży Wild Holidays) 

 

 

 

Osoby uczestniczące w wyjeżdzie otrzymują możliwośd zakupu sprzętu narciarskiego po 

promocyjnych cenach. Wszystkie informcje na temat promocji w MIKO-SPORT. 

Ul.Nowowiejska 63,  Dzierżoniów. TEL. 602 197 327 

 

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki na rzecz 

klientów i wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa Wielkopolskiego pod numerem 470 

 

BIURO PODRÓŻY WILD HOLIDAYS 

tel. kom. 0048 501 186 955 

mail: biuro@wildholidays.pl 

mailto:biuro@wildholidays.pl

