
Val di Fiemme visszavár!

 "BESÍZŐ" Hotel Panorama***/

Panchia

450€/felnőtt 6 nap-5 éj Szállás + félpanzió + bérlet (5

nap) **sínapok: 11-12-13-14-15 15-én, sízés utáni hazautazással

 Helyszínen fizetendő üdülőhelyi díj: 2,5 

€/éj/felnőtt (14 év felett)   

1 ágyas vagy „superior” szoba felár 10€/éj   Utazás egyénileg ill. „teleautók” szervezése

 --------------------------------------- -------------------------------------

Egész szezonban foglalható!

 Felnőtt: szállás + félpanzóval már 55€-tól/éj (szezontól függően) 

Helyben fizetendő: „tourist tax” 2,5€/éj (14 év felett)

Hotel Panorama***/

Panchia    

   

Val di fiemme központi részén (Predazzo fölött – gyönyörű kilátással a környező hegyekre)

helyezkedik el a 3 szintes, családi üzemeltetésű „sport”szálló; kényelmes szobák, hangulatos

közösségi terek, kiváló konyha! Férőhely kb. 90-95 fő.
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Felszereltség

- 1- 2 - 3 - (4) ágyas, fürdős szobák (balkonosak!) Hajszárító,TV, WIFI

- étterem, bár a földszinten + társalgó, hangulatos közösségi és játékterem az alagsorban

- Wellness: szauna-világ (finn és bio) gőz (török-)fürdő + 6 személyes „jacuzzi” + dézsa a nagy

(napozó-)teraszon! 

- recepció, fitneszterem, hangulatos előtér közösségi részekkel, lift, parkoló, síléc és sícipő

tároló

Ellátás: félpanzió (büféreggeli + 3 fogásos vacsora + salátabüfé)

 ----------------------------------------------------Hotel Ancora**** /Molina di Fiemme

 A fiemme-i völgy

bejáratánál, a cavalese-i sípályáktól 5 km-re (latemar-i síterülettől 15 km-re) csendes

környezetben található, rendkívül barátságos, családi vezetésű szálló.Magas színvonalú

vendéglátás, felújított, gyönyörű szobák, remek konyha! 

68-80€ /éj félpanzióval (szobatípustól és időszaktól függően)

       

Helyben fizetendő: „tourist tax” 2,5€/éj (14 év felett)

    1/1 felár: 15€/fő/éj   

 

Felszereltség:- 2 - 3 ágyas és

2+2 családi szobák- minden szobában színes TV, telefon és hajszárító

- étterem, bár

- társalgó, TV- szoba

- Internet hozzáférési lehetőség- kismedence, szaunák (ingyenes)- szolárium, hidromassz.

kádak (fizetés ellenében)

- parkolási lehetőség a szálló előtt 

Ellátás: félpanzió (büféreggeli és háromfogásos menüválasztásos vacsora salátabárral)

Hetente egyszer: "ünnepi vacsora"

ÚJ! APARTAMANOS elhelyezés is választható! (2-3 fős egylégterű studio és 4-6 fős két-

három légterű apartman) 

550€ - 850€/éj között (apartm. típustól függően 25m

2

-55 m

2

)

Az ár tartalmazza a rezsit + ágyneműt, törölközőt
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Helyben fizetendő: „tourist tax” 2,5€/éj (14 év felett)  

Felszereltség: konyha két főzőlappal, mikrohullámú sütő, elektromos vízforraló, hűtőszekrény

fagyasztóval, konyhai eszközök és készülékek, LCD TV, telefon, széf, Wi-Fi, ágynemű és

törölköző, napi takarítás (kérésre).

Fürdőszoba zuhanyzóval és hajszárítóval.

A wellnessrészleg felár ellenében használató. (vízeséssel, pezsg?fürd?vel, finn szaunával, bioszaunával,
infraszaunával, g?zfürd?vel és ametisztkristályos hammammal.

A wellnessrészleg használata feláras.
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