OBÓZ MŁODZIEŻOWY
CIVETTA SKI
14.01.2022 – 22.01.2022
CIVETTA ( 979 – 2100 m n.p.m.) Region położony w sercu Dolomitów, przejął nazwę od
potężnego masywu Monte Civetta (3220 m n.p.m.) .Leży on w jednym z najpiękniejszych i
najbardziej imponujących zakątków Dolomitów, pomiędzy Marmoladą, a Cortiną
d’Ampezzo. Oferuje trasy z niezapomnianymi widokami dolomitowych szczytów. Dzieki
temu, że Civetta jest jednym z najrzadziej odwiedzanych terenów narciarskich Dolomitów,
nie ma tam tłumów, a większość tras jest w doskonałym stanie przez cały dzień. Całą
skiarenę Civeta można przejechać bez odpinania nart. Przeważają trasy niebieskie i
czerwone – szerokie, naśnieżane i dobrze przygotowane. Region szczególnie polecany
rodzinom z dziećmi. Dodatkowe atrakcje stanowi m.in. 5 km oświetlonych tras, snow park
oraz atrakcje dla najmłodszych. Do tego liczne bary i apres ski. Główne miejscowości
turystyczne to Alleghe, Selva di Cadore i Zoldo.
Wyciągi
11
11

3
Trasy
Razem:
Łatwe:
Średnie:
Trudne:

80 km
30 km
44 km
6 km

HOTEL SAVOIA ***
Hotel Savoia *** - położony nad jeziorem, z dala od głównej ulicy w miejscowości Masare –
Alleghe, oferuje swoim gościom typowo włoski styl i gościnność. Obiekt zapewnia relaks w
pięknym otoczeniu gór z widokiem na jezioro,. Hotelowa restauracja serwuje włoskie dania,
szef kuchni codziennie ustala menu z najstaranniej dobranych produktów. Do dyspozycji gości:
hotelowa restauracja z widokiem na jezioro, bar, sala TV, część wspólna wypoczynkowa,
parking. Do dolnej stacji gondoli dowozi hotelowy skibus (1400m).
Pokoje: wszystkie pokoje posiadają prywatną łazienkę z prysznicem, telefon, TV. Większość
posiada balkon

OBÓZ MŁODZIEŻOWY
CIVETTA SKI
14.01.2022 – 22.01.2022

OBÓZ:
Do 16 lat : 690 euro
Osoby powyżej 16 lat: 750 euro
Dorośli z poza klubu: 780 euro

Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokojach 2,3,4,5 osobowych
- wyżywieniem 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje z bufetem sałatkowym)
- przejazd autokarem klasy LUX (WC, video, barek)
- karnet narciarski 6 dniowy SKI CIVETTA
- ubezpieczenie narciarskie KL 20 000 euro, NNW 30000 zł, bagaż 1200 zł – obejmuje ochronę z
tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami

- opieka pilota-rezydenta, opieka kadry instruktorskiej
- podatek turystyczny (local tax)
- szkolenie narciarskie
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC 50.000€): + 10€ / os
- dojazdu
- opcjonalnie ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji (+ 4,6% od ceny rezerwacji) w
przypadku: - nagłym zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży spowodowane zakażeniem
Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami - odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza

