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MADONNA DI CAMPIGLIO
Madonna di Campiglio este perla regiunii de ski Dolomiti Brenta-Trentino. Astăzi este cu siguranță numărul
unu printre statiunile de schi din Italia și una dintre cele mai importante din întreaga regiune alpină.Combinatia
dintre ski si life style o face irezistibila!
Statiunea este inconjurata de masivele Dolomiti Brenta si Presanella, in legatura cu Val di Sole.
Tot din aceasta zona si-a inceput cariera si fosta vedeta a schiului alpin, Alberto Tomba, considerat un erou
national in Italia.
Nu trebuie sa ratati una dintre cele mai frumoase partii: Groste, cu o lungime de 7 km si o diferenta de nivel de
1000 m! Cinque Laghi( 5 lacuri),Pradalago,Groste,Spinale- acestea sunt cele mai importante zone de ski din
Madonna di Campiglio.Ski in nocturna de-a lungul traseului Canalone-Miramonti.
Cei 95 km de partii intretinute excelent, situate intre 1550 – 2550 m altitudine, sunt deservite de 24 de instalatii moderne
de transport pe cablu, cu o capacitate de 31.500 pers./ ora. 60% din totalitatea partiilor sunt dotate cu tunuri de zapada.
Partiile din Madonna di Campiglio sunt legate in retea cu partiile din statiunile apropiate Folgarida – Marilleva dar si

cu statiunea din vecinatate Pinzolo, aflata la doar 15 km distanta de Madonna di Campiglio.
Astfel aveti acces la un super domeniu schiabil Madonna di Campiglio-Val Rendena-Val di Sole, avand in
componenta statiunea Madonna di Campiglio cu 95 km de partii, statiunea Folgarida-Marilleva din Val di Sole
cu 35 km de partii si statiunea Pinzolo din Val Rendena cu 20 km de partii. Conexiunea se realizeaza prin
telegondola de 8 locuri, Pinzolo Campiglio Express, in doar 16 minute.
Capacitatea instalatiei este de 1800 persoane/ora. Cele 150 km de partii: 44 albastre, 35 rosii, 14 negre si cele 4
snowparkuri sunt deservite de 62 instalatii. Accesul se realizeaza cu o singura cartela skipass: SuperSkirama
Dolomiti. Acest skipass ofera acces catre 8 statiuni de ski, 150 instalatii si 380 km de partii.
In apropiere de Madonna di Campiglio, se afla statiunea Pinzolo, perfecta pentru vacanta cu familia, fiind
dotata cu multe spatii si activitati destinate celor mici.Astfel aveti acces la un super domeniu schiabil

PINZOLO
In apropiere de Madonna di Campiglio, se afla statiunea Pinzolo, perfecta pentru vacanta cu familia, fiind
dotata cu multe spatii si activitati destinate celor mici.
Pinzolo este o localitate linistita, pitoreasca, situata in Val Rendena, la baza masivelor Dolomiti Brenta,
Adamello si Presanella, chiar in inima Parcului National Adamello Brenta. Orasul se afla la altitudinea de 800
m, aici se afla si statia inferioara a telecabinei cu ajutorul careia se poate urca pana la altitudinea de 2100 m pe
Doss del Sabionra si de unde pot fi accesate partiile si celelalte instalatii de transport pe cablu. Cei 20 km de
partii, din care 60% sunt dotate cu tunuri de zapada, sunt deservite de 7 instalatii de transport pe cablu moderne,
cu o capacitate de 10.000 pers/ora.

Pentru cei care ajung in zona recomandam cea mai lunga partie rosie, Rododendro, cu o lungime de 3 km si o
diferenta de nivel de 600 m, pe care in conditii bune de zapada se poate cobori chiar pana la marginea
localitatii.
Informatii importante skipass:
Cu o singura cartela skipass Superskirama Dolomiti Adamello-Brenta aveti acces la un total de 380 km de partii
si 150 instalatii pe cablu.Ea este valabila pentru partiile din Val di Sole cu statiunile Folgarida-Marilleva,Peio,
Passo Tonale cu Ponte di Legno,Madonna di Campiglio,Pinzolo,Andalo si Fai della Paganella, Monte Bondone
si Folgaria-Lavarone.
Cum ajungi in Madonna di Campiglio/Pinzolo: cele mai apropiate aeroporturi sunt Verona, Treviso,
Bergamo si Venetia. In fiecare sambata si/sau duminica incepand cu luna decembrie si pana in aprilie exista un
transfer direct cu autocarul din aeroporturile din Verona si Bergamo catre Madonna di Campiglio si Pinzolo.
Rezervarile se pot face in avans prin agentia noastra sau prin partenerii nostrii din tara.Tarifele pornesc de la 32
euro/adult dus-intors,un copil sub 12 ani beneficiaza de gratuitate daca este acompaniat de doi adulti platitori.
Mai exista si posibilitatea zborului pe aeroportul din Venetia si Treviso si transfer catre Madonna di Campiglio
si Pinzolo cu masina inchiriata. Nu exista transfer direct cu autocarul din aeroportul din Venetia si Treviso. Mai
puteti ajunge si cu masina personala pe ruta Arad-Budapesta-Viena-Innsbruck, pe autostrada A22 dupa ce ati
trecut pasul Brennero.

MADONNA DI CAMPIGLIO
HOTEL CHALET ALL’IMPERATORE 4*
Localizare: Hotelul Hotel Chalet all'Imperatore este situat în Madonna di Campiglio, la doar 5 minute de mers
de centrul orașului, într -o locație frumoasă , retrasă și pozitionata foarte convenabil : este , de fapt , la mai
puțin de 300 de metri departartare de telefericul Spinale și la doar 130 de metri de drumul Vallesinella . Acest
hotel este , prin urmare, o bază ideală atât pentru schiori în timpul iernii ( acestea pot ajunge pe jos la teleschi ),
cât și pentru drumeții din timpul verii ( ei au aici acces direct la cele mai frumoase trasee din grupul Brenta ).
Facilitati: Hotelul dispune de recepție, lift , restaurant , restaurant à la carte , spatiu pentru depozitarea
echipamentelor sportive , bar, gradina , terasa , parcare si garaj.
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , telefon , Sat TV , minibar , halat de baie , seif.
Extras: 7=6 pentru sejur in perioada 02.12-23.12.2017
Tarif in euro/persoana/noapte, cu Demipensiune, intrare Sambata:
Loc in Dubla
Perioade:
Loc in Classic
Single
Superior
(min 2, max 3)
(min 2, max 2)
Sejur min 7 nopti – intare Sambata
13.01-26.01
17.03-06.04

111

27.01-02.02
124
10.03-16.03
23.12-29.12
06.01-12.01
157
03.02-09.03
30.12-05.01
316
02.12-22.12
110
Tariful include:
 Demipensiune
 Utilizarea centrului Wellness;
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi;
 Cina festiva de Revelion;
 Shuttlebus: Skibus;
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
 Garaj: 10 euro/zi;
 Baby bed: 10 eur/zi
Reduceri:
 Infant 0-2,99 ani – 100 % reducere;
 Copil 3-7,99 ani – 50 % reducere;
 Junior 8- 11,99 ani – 30 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 20 % reducere;

106

88

118

106

145

132

277
106

263
92

HOTEL GARNI CRISTIANIA 4*
Localizare: Hotelul este aproape de telecabina și de centrul orașului Madonna di Campiglio. De asemenea,
teleschiul Pradalago este la numai 50 m distanță de hotel, în timp ce centrul orasului este la aproximativ 200 de
metri departare.
Facilities: Hotelul dispune de recepție , un bar , un lounge cu un șemineu și un televizor , un lift , depozit
pentru echipamente sportive , parcare gratuită (in limita disponibilitatilor) și un garaj cu taxa . Există, de
asemenea, o nouă zonă de wellness cu saună finlandeză , baie turceasca cu aburi , zona de relaxare cu perete de
sare si dușuri emoționale.
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , încălzire , telefon , Sat TV , seif.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari si plata integrala pana pe 29.11.2017;
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic Dejun:
Perioade
Single
Loc in Dubla
(min 2, max 2/3+1)
Sejur min 7 nopti – intare Marti
26.112-01.01
135
119
Sejur min 5 nopti – intare Marti
02.01-06.01
135
119
Sejur min 7 nopti – intare Sambata
16.12-22.12
66
39
17.03-30.03
59
44
06.01-12.01
82
66
03.03-09.03
13.01-26.01
69
53
10.03-16.03
27.01-09.02
75
59
10.02-16.02
95
79
17.02-02.03
88
72
Tariful include:
 Mic Dejun
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi;
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
 Acces la Centrul Wellness (sauna, baie turceasca)– 10 euro/zi sau 35 euro/saptamana

HOTEL DESIGN OBEROSLER 4*
Localizare: Înconjurat de frumosul peisaj al Brenta Dolomites , hotelul Design Oberosler este situat în
Madonna di Campiglio , chiar în fața telecabinei Spinale, la numai 5 minute de mers pe jos de telecabina
Pradalago și la 100 de metri de centrul orașului.
Facilitati: Hotelul dispune de recepție, lift , restaurant à la carte , bar, sală de ședințe , grădină , terasă la soare ,
camera incalzita pentru depozitarea echipamentelor sportive, spa si zonă de relaxare, piscină cu vedere
panoramică și o piscină pentru copii , jacuzzi , Wi-Fi gratuit și parcare gratuită (in limita disponibilitatilor).
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , încălzire , telefon, TV , halat de baie , seif, conexiune
internet. Camera Single nu are internet.
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic Dejun:
Dubla Classic R 2/R 4 Dubla Superior R 3B
Perioade
Single
(min 2, max 2+1/3+1/4)
(min 2, max 2+1/3)
Sejur min 7 nopti – intare Sambata/Duminica
03.12-22.12
06.01-02.02
133
81
96
10.03-07.04
23.12-29.12
150
97
115
10.02-09.03
03.02-09.02
171
118
136
30.12-05.01
322
231
244
Tarif in euro/persoana/noapte cu Demipensiune:
Dubla Classic R 2/R 4 Dubla Superior R 3B
Perioade
Single
(min 2, max 2+1/3+1/4)
(min 2, max 2+1/3)
Sejur min 7 nopti – intare Sambata/Duminica
03.12-22.12
06.01-02.02
153
100
116
10.03-07.04
23.12-29.12
172
118
135
10.02-09.03
03.02-09.02
192
140
158
30.12-05.01
343
250
263
Tariful include:
 Demipensiune
 Reducere de 20% la tratamentele de frumusete rezervate local;
 Utilizarea Centrului Wellness;
 Wi-Fi in intreg hotelul;
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local, aproximatix 1.5 euro/noapte);
 Garaj: 10 euro/zi;
 Cina festiva de Revelion (obligatoriu) – 150 euro/adult, 70 euro/copil 12-18 ani
 Baby-coat 0-2.9 ani – 20 euro/noapte (se achita local)
 Garaj – 15 euro/noapte (se achita local)
 Animale de companie – 10 euro/noapte (se achita local).

Reduceri:
 Infant (0-2,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (3-13,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 20 % reducere;

HOTEL DAHU 4* - MADONNA DI CAMPIGLIO
Localizare: Hotelul este situat în apropiere de centrul orașului Madonna di Campiglio (250 m), în fața
telecabinei Pradalgo.
Facilitati hotel: bar, sala de mese, restaurant, living cu TV, camera cu jocuri, camera pentru skiuri, grădină cu
vederi panoramice , parcare (în limita locurilor disponibile) zona wellness cu acces gratuit la saună finlandeză,
saună mediteraneana, baie turcească împreună cu cadă cu hidromasaj și duș tropical.
Dotari camere: cada/dus, uscator de par, balcon, incalzire, telefon, TV, seif, internet.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari achitate integral pana pe 29.11.2017
Tarif in euro/persoana/noapte cu demipensiune
Perioade
Single
Camera Dubla Tripla/Cvadrupla
(min 2/max 2) (min 2+1//max 4)
Sejur min 7 nopti- intarea Marti
19.12-25.12
118
92
92
26.12-08.01
263
237
237
Sejur min 7 nopti- intarea Sambata
02.12-08.12
105
79
79
24.03-30.03
16.12-22.12
103
76
76
06.01-12.01
169
143
143
13.01-19.01
126
98
98
20.01-26.01
129
103
103
27.01-02.02
132
106
106
03.02-09.02
145
118
118
10.02-16.02
191
165
165
17.02-02.03
174
147
147
03.03-09.03
145
118
118
10.03-16.03
127
102
102
17.03-23.03
120
93
93
31.03-06.04
112
86
86
Sejur min 7 nopti- intarea Duminica
10.12-16.12
103
77
77
17.12-23.12
112
86
86
07.01-13.01
155
129
129

Tariful include:
 Demipeniune
 Utilizarea centrului wellness;
 Parcare (in limita locurilor disponibile);
 Wifi;
 Cina Craciun
Tariful nu include:
 Taxa de statiune;
 Cina de Revelion (obligatoriu): 35 euro /persoana (plata la fata locului);
 Garaj: 8 euro/zi;
Reduceri:
 Copil 0-1,99 ani – 50 % reducere;
 Al 3-lea pax – 30 % reducere;
 Al 4-lea pax – 50 % reducere;

HOTEL TOURING 3*- MADONNA DI CAMPIGLIO
Localizare: Hotelul Touring, este situat în centrul orașului Madonna di Campiglio , într-o locație excelentă , la
numai 10 metri departare de partile de schi.
Facilitati: Hotelul dispune de recepție , lift , restaurant à la carte , lounge cu TV și semineu, bar, punct acces
internet , sală de ședințe , spatiu pentru depozitarea echipamentelor sportive, o mică bibliotecă, grădină cu
terasă , babysitting (serviciu la cerere/include taxa suplimentara), loc de parcare gratuit(in limita
disponibilitatilor)și garaj (include taxa suplimentara). La dispoziția oaspeților există, de asemenea, un centru
wellness cu piscină interioară , saună finnlandse , baie turcească,piscina Kneipp, și o sală de fitness ( contracost - € 35,00 pe săptămână ).
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , încălzire , telefon , Sat TV , seif.
Tarif in euro/persoana/noapte cu Demipensiune:
Perioade
Dubla
Single
(min 2, max 2)
Sejur 7 nopti- intarea Sambata
03.12-22.12
06.01-02.02
94
83
03.03-07.04
03.02-09.02
112
101
17.02-02.03
10.02-16.02
126
116
23.12-29.12
143
132
30.12-05.01
179
169
Tariful include:
 Demipensiune
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi;
 Cina festiva de Revelion.

Dubla Superior
(min 2, max 2+1/3)

83
101
116
132
169

Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
 Garaj – 12 euro/zi;
 Acces la Centrul Wellness si piscina –35 euro/saptamana/persoana;
Reduceri:
 Infant (0-2,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (3-8,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

HOTEL VILLA EMMA 3*- MADONNA DI CAMPIGLIO
Localizare: Villa Emma a fost renovat în 2003 și este situat la zece minute de mers pe jos de centrul statiunii
Madonna di Campglio și la o scurtă plimbare de telecabina Spinale.
Facilitati: Hotelul dispune de recepție, camera incalzita pentru depozitarea echipamentelor sportive, lift,
restaurant , bar și living , taverna ,terasă și parcare . Există, de asemenea, centru wellness cu saună , baie
turcească ,si hidromasaj.
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , încălzire , telefon , Sat TV , seif.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari achitate integral pana pe 29.11.2017
Tarif in euro/persoana/sejur cu Demipensiune:
Perioade
Dubla
Tripla
(min 2, max 2)
(max 2+1/3)
Sejur 7 nopti- intarea Sambata
06.01-09.02
02.12-22.12
409
409
24.02-06.04
17.02-23.02
462
462
23.12-29.12
628
628
10.02-16.02
30.12-05.01
923
923
Tariful include:
 Demipensiune
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi in intrega vila;
 Ultilizarea Centrului Wellness;
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
 Cina festiva de Revelion (obligatorie); 100 eur/pers (se achita local)
 Cina Craciun(obligatorie); 50 eur/pers (se achita local)

Cvadrupla
(max 3+1/4)

409
462
628
923

Reduceri:
 Infant (0-2,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (3-6,99 ani) – 50 % reducere;
 Junior (7-11,99 ani) – 30 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

PINZOLO
HOTEL CANADA 4*- PINZOLO
Localizare: Acest hotel este situat în centrul orașului Pinzolo și se află la doar 250 de metri de teleschiurile din
Doss Sabion. Hotelul a fost recent renovat complet.
Facilitati: Hotelul a fost recent renovat complet. Dispune de restaurant, sala pentru mic dejun , bar, tavernă,
sală cu TV, sală de joacă, lift, terasă, sală pentru depozitarea echipamentelor sportive, garaj , loc de parcare si
centru Wellness cu piscină, jacuzzi, baie turcească, saună si solar.
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, balcon, încălzire, telefon, Sat TV. Camerele tripla si cvadrupla
dispun de pat supraetajat.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari achitate integral pana pe 29.11.2017
Extras:

7=6 pentru sejur in perioadele: 17.03-02.04; 09.12-23.12
* Noptile gratuite se acorda din perioada cu cel mai mic tarif.
*Reducerile se pot cumula.
Tarif in euro/persoana/noapte cu Demipensiune:
Perioade:
Single

Loc in Dubla
(min 2, max 2, 3+1/4)
Sejur min 7 nopti- intarea Sambata

09.12-22.12
06.01-09.02
70
59
03.03-06.04
23.12-29.12
73
63
17.02-02.03
10.02-16.02
85
74
30.12-05.01
120
109
Tariful include:
 Demipensiune
 Utilizarea centrului Wellness (bie turceasca, Jacuzzi, camera de relaxare);
 Entertainment pentru copii si adulti;
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi;
 Cina festiva de Revelion;
 Cina festiva de Craciun.

Tariful nu include:
 Taxa de statiune 2 eur/pers/zi (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-6,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (7-11,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

HOTEL OLYMPIC PALACE 4*- PINZOLO
Localizare: Hotelul Hotel Olympic Palace este situat în centrul orașului Pinzolo, în zona pietonală. Teleschiul
se afla la 500 de metri , iar stația de skibus se află la 300 de metri distanță.
Facilitati: Hotelul dispune de : parcare, garaj ( contra cost ), lift, restaurant cu meniu pentru copii, bar, terasa,
taverna, centru wellness cu piscină, jacuzzi, saună, baie turcească și solar, cabină de duș , închiriere schiuri ,
spatiu pentru depozitarea echipamentelor sportive, sală de conferințe , TV și o sală de lectură, serviciu de
babysitting (contra-cost), punct de internet și Wi-Fi.
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, încălzire, telefon, TV, minibar, conexiune Internet.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari achitate integral pana pe 29.11.2017
Tarif in euro/persoana/noapte, cu Demipensiune, intrare Sambata:
Loc in Dubla/ Tripla
Perioade
(min 2, max 3+1/4)
Sejur min 7 nopti- intarea Sambata
02.12-22.12
06.01-02.02
57
03.03-30.03
03.02-09.02
73
17.02-02.03
23.12-29.12
83
10.02-16.02
30.12-05.01
121
Tariful include:
 Demipeniune
 Welcome drink;
 1 cina tematica /sejur 7 nopti;
 Wi-Fi;
 Cina de Craciun;
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Shuttle bus;
Tariful nu include:
 Taxa de statiune 1.5 eur/pers/zi (se achita local);
 Cina festiva de Revelion (obligatoriu) – 90 eur/adult si copil peste 10 ani, 45 eur /copil pana la 9.99 ani

(se achita local);
 Garaj – 8 euro/zi;
Reduceri:
 Infant (0-6,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (7-13,99 ani) – 50 % reducere
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

HOTEL CORONA WELNESS 3*+- PINZOLO
Localizare: Hotelul este situat în centrul Pinzolo , la aproximativ 350 de metri de teleschi.Acest hotel oferă
serviciu de transfer la teleschi. Aproximativ la 12 km se află Madonna di Campiglio.
Facilitati: Hotelul oferă: recepție, restaurant , bar ,camera pt depozitarea echipamentelor sportive, sala TV,
parcare gratuită (potrivit disponibilitatilor),garaj (taxa suplimentara ) , centru wellness cu sală de fitness și o
zonă de relaxare , saună , saună turcească, cabină de duș emoțional , jacuzzi , solar și masaje ( contra cost ) .
Accesul gratuit la Wi - Fi este disponibil pentru oaspeți în toate zonele.
Dotari camere: Baie / duș , uscător de păr , balcon , încălzire , telefon , Sat TV , halat de baie , seif, conexiune
internet.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari si plata integrala pana pe 29.11.2017;
Tarif in euro/persoana/noapte cu Demipensiune:
Perioade:
Loc in Dubla
Loc in Tripla
Single
(min 2, max 3)
(max 2+1/3)
Sejur min 7 nopti- intarea Sambata / Duminica
02.12-22.12
06.01-09.02
85
57
57
24.02-31.03
10.02-23.02
95
63
63
23.12-05.01
143
95
95
Tariful include:
 Demipensiune
 Shuttle bus catre telecabina din Pinzola (la 400 m distanta);
 Utilizarea Centrului Welness;
 Wi-Fi;
 Entertainment pentru copii si adulti;
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
Tariful nu include:
 Taxa de statiune 1.5 eur/pers/zi (se achita local);
 Cina Craciun: 50 eur/persoana
 Cina festiva de Revelion : 100 eur/persoana
 Garaj (se achita local);

Loc in Junior Suite
(min 2, max 3+1/4)

71
76
110

Reduceri:
 Infant (0-7,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (8-13,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 20 % reducere;

HOTEL BEVERLY 3*+ -PINZOLO
Localizare: intr-o zona linistita la scurta distanat de centru orasului Pinzolo, si la 13 km de Madonna di
Campiglio
Facilitati: receptie, bar, resturant, parcare, Centru Spa (piscina, sauna, solar, baie turceasca), sala conferinte,
loc de joaca pentru copii,
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, încălzire, telefon, Sat TV, minibar, seif
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari si plata integrala pana pe 29.11.2017 exceptie perioada 30.12-06.01;
Tarif in euro/persoana/noapte, cu Demipensiune:
Loc in Dubla
Loc in Dubla
Perioade:
Single
Confort
Superior
(min 2, max 2)
(min 2, max 2+1/3)
Sejur min 2 nopti- intare zilnic
02.12-06.12
10.12-22.12
94
74
74
02.04-06.04
Sejur min 3 nopti- intare zilnic
07.12-09.12
13.01-26.01
93
74
74
17.03-29.03
Sejur min 7 nopti- intare Sambata / Duminica
27.01-02.02
93
74
71
10.03-16.03
23.12-29.12
06.01-12.01
115
95
95
03.02-09.02
17.02-09.03
10.02-16.02
121
102
102
30.12-05.01
167
148
148
Tariful include:
 Demipensiune
 1 Cina tematica (o cina/saptamana);
 Gustari intre orele 16.00-17.00
 Acces la Centrul Spa
 Entertainment Miniclub pentru copii;
 Wi Fi
 Cina Craciun




Cina festiva de Revelion
Parcare (in limita disponibilului)

Tariful nu include:
 Taxa de statiune 1.3 eur/pers/zi (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-2,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (3-13,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

HOTEL ALPINA 3*- PINZOLO
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii Pinzolo
Facilitati: Hotelul dispune de recepție, bar, resturant, parcare
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, încălzire, telefon, Sat TV, balcon
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic dejun:
Perioade:
Dubla
Single
(min 2, max 2)
Sejur min 3 nopti- intare zilnic
02.12-22.12
06.01-09.02
55
46
03.03-06.04
03.02-09.02
62
52
17.02-02.03
Sejur min 7 nopti- intare Sambata
23.12-29.12
71
59
10.02-16.02
30.12-05.01
103
86
Tariful include:
 Mic Dejun
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Shuttle bus
 Wi Fi in spatiile comune
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-6,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (7-13,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

Tripla
(max 2+1/3)

46
52

59
86

HOTEL GARNI BINELLI 3*- PINZOLO
Localizare: Hotelul este situat într -o locatie liniștită, la doar o mică distanță de teleschi (aproximativ 500 de
metri ) și cu stație de autobuz numai 20 de metri departare.
Facilitati: Administrat de o familie, hotelul oferă: recepție , lift , bar , conexiune wireless , camera cu TV,
spatiu pentru depozitarea echipamentelor sportive, parcare și garaj ( gratuit ), mic centru de wellness cu saună
finlandeză și jacuzzi incalzit în aer liber.
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, balcon, încălzire, telefon, Sat TV, seif.
Early Booking:

3% reducere pentru rezervari si plata integrala pana pe 29.11.2017;
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic dejun:
Perioade:
Dubla
Single
(min 2, max 2)
Sejur min 3 nopti- intare zilnic
02.12-22.12
06.01-02.03
33
33
03.03-06.04
Sejur min 7 nopti- intare Sambata
03.02-09.02
34
34
17.02-02.03
23.12-29.12
38
38
10.02-16.02
30.12-05.01
53
53
Tariful include:
 Mic Dejun
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi;
 Skibus, la 20 de metri de hotel;
 Acces la centrul wellness
Tariful nu include:
 Taxa de statiune 1.3 eur/pers/zi (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-6,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (7-13,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 10 % reducere;

Tripla/ Cvadrupla
(max 2+1/3+1/4)

33

34
38
53

HOTEL GARNI SAN LORENZO 3*- PINZOLO
Localizare: Hotelul Garni San Lorenzo este situat în centrul orașului Pinzolo, în apropierea pădurilor de pin; se
poate ajunge pe jos în 10 minute la telecabina ce duce la teleschiuri. Skibus-ul oprește la aproximativ 50 mt de
hotel.
Facilitati: Hotelul Garni dispune de recepție, ascensor pentru scaun cu rotile ,închiriere de biciclete și spatiu de
depozitare pentru echipamentele sportive, sala pentru servirea micului dejun, sală cu TV, sală de lectură,
grădină, parcare privată ( în limita disponibilitatilor și garaj (contra-cost. Accesul gratuit la Wi - Fi este
disponibil la cerere.
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, balcon, încălzire, telefon, Sat TV.
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic dejun:
Perioade:
Dubla
Single
(min 2, max 2)
Sejur min 3 nopti- intare zilnic
05.12-22.12
06.01-09.02
45
32
03.03-01.04
Sejur min 7 nopti- intare Sambata
23.12-29.12
50
37
10.02-16.02
17.02-02.03
47
34
30.12-05.01
63
60
Tariful include:
 Mic Dejun
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi.
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-6,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (7-14,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 20 % reducere;

Tripla
(max 2+1/3)

32

37
34
60

VILLA LUCIN 3* - PINZOLO
Localizare: Vila Lucin, chiar dacă se pozitioneaza în centrul Pinzolo, este deosebit de liniștita. Este la
aproximativ 300 de metri de teleschiuri si de palatul de gheta.
Dotari camere: Baie / duș, uscător de păr, balcon, încălzire, telefon, Sat TV.
Tarif in euro/persoana/noapte cu Mic dejun:
Perioade:
Dubla
Single
(min 2, max 2)
Sejur min 4 nopti- intare zilnic
02.12-22.12
06.01-09.02
44
30
03.03-06.04
17.02-02.03
45
32
Sejur min 7 nopti- intare Sambata
23.12-29.12
49
36
10.02-16.02
30.12-05.01
61
48
Tariful include:
 Mic Dejun
 Parcare (in limita disponibilitatilor);
 Wi-Fi
Tariful nu include:
 Taxa de statiune (se achita local);
Reduceri:
 Infant (0-7,99 ani) – 100 % reducere;
 Copil (8-14,99 ani) – 50 % reducere;
 Adult in pat suplimentar – 20 % reducere;

Tripla/Qvadrupla
(max 2+1/3+1)

30
32
36
48

