VAL DI SOLE

W dolinie Słońca, która nawet w zimie nie uchybia swojej nazwie oferując słoneczne dni na śniegu,
Folgarida i Marilleva to dwa – połączone wzajemnie – ośrodki narciarskie usytuowane pośrodku
masywów alpejskich Adamello Presanella, Ortles Cevedale i Dolomitów Brenta: stanowią one wrota
do wielkiej karuzeli narciarskiej, która przez Madonnę di Campiglio, rozciąga się aż do doliny Rendena
stanowiąc najbogatszy obszar narciarski na terenie Trydentu z trasami o długości ponad 150 km,
dziesiątkami nowoczesnych wyciągów, snowparków, punktów rekreacyjnych
Termin: 20.01.2018 – 27.01.2018
Cena od: 1699 zł (aktualna cena na www.togo.to)
Cena zawiera:
• zakwaterowanie w Residence Lago Rotondo (apartamenty, 7 noclegów),
• transport komfortowym autokarem klasy LUX,
• ubezpieczenie SKI + OC, kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
bagażu podróżnego (BP)
• wyżywienie half board (śniadanie + obiadokolacja)
• szkolenie oraz nielimitowane konsultacje z instruktorami obejmujące doskonalenie techniki
jazdy na nartach i snowboardzie (dotyczy osób jeżdżących)
• opiekę pilotów oraz doświadczonej kadry pedagogicznej,
• testy kamer GoPro

•
•

zawody w Slalomie Gigancie,
imprezy, dodatkowe atrakcje, konkursy, nagrody od sponsorów

Cena nie zawiera (płatne w autokarze):
• skipass
• taksa klimatyczna 10 €/os/pobyt
• kaucja za apartament 20 €/os
• ewentualnych dopłat transportowych (patrz zakładka "transport")
• opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10zł/os (do odhaczenia w formularzu
rezerwacyjnym – obowiązkowo)
Ceny skipassów:
• 153 € - Karnet obejmuje 6 dni jazdy w tym 4 dni na stokach Folgaridy i Marillevy oraz 2 dni na
terenie Madonny di Campiglio.
• kaucja za skipass 5 €
Ceny skipassów nie są zależne od biura podróży Togoto
Transport:
Na każdy nasz wyjazd zapewniamy nowoczesne oraz komfortowe autokary LUX (o podwyższonym
standardzie). Na pierwszym miejscu stawiamy Twoją wygodę oraz bezpieczeństwo!
Miasto wyjazdu - dopłata transferowa
Katowice - brak dopłaty
Wrocław - brak dopłat
Wałbrzych - brak dopłat
Lubin - 50 PLN
Łódź - 80 PLN
Warszawa - 100 PLN
Dopłata transferowa to część kosztów transportu nie wliczona w cenę imprezy, uwzględniająca
zróżnicowanie kosztów transportu z poszczególnych miast. Opłata zostanie automatycznie zsumowana
po zaznaczeniu danego miasta w formularzu rezerwacyjnym.
UWAGA:
Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji transferu z niektórych miast w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń. Wyjazd z Wrocławia, Wałbrzycha i Katowic jest potwierdzony.
Warunki uczestnictwa:
• wypełnienie formularza rezerwacyjnego,
• dokonanie wpłaty zaliczki (500 zł) w ciągu 48 godzin od momentu wysłania formularza
rezerwacyjnego,
• dokonanie wpłaty pozostałej kwoty najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu. Jeśli
rezerwacja jest dokonywana później niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu, należy wpłacić całą
kwotę w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji,
• wypełnienie oraz dostarczenie karty kwalifikacyjnej. Dokument należy przekazać pilotowi w
autokarze,
• posiadanie na wyjeździe ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
• stawienie się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie.

Informacje dodatkowe:
• wszyscy uczestnicy naszych obozów mają obowiązek posiadania kasków podczas jazdy na
stoku,
• do karnetu nie jest potrzebne zdjęcie.
Przykładowy program obozu:
• Dzień 1 – Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przekroczenie granicy polskiej
około godziny 00:00. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, sprawdzenie sprzętu narciarskiego
oraz snowboardowego, obiadokolacja, integracja.
• Dzień 2-7 – śniadanie, zajęcia na stoku obejmujące szkolenie narciarskie oraz snowboardowe,
obiadokolacja, konsultacje z instruktorami, zajęcia integracyjno-rozrywkowe, odpoczynek,
dyskoteki.
• Dzień 8 – śniadanie, zakończenie obozu, wykwaterowanie, wyjazd z Włoch, przekroczenie
granicy polskie około godziny 22:00.

