
Hotel Angelo*** to doskonały wybór dla narciarzy i snowboardzistów - tylko około 200 m

dzieli go od najbliższych wyciągów (np. krzesełkowego Vittoria). Urządzony jest w

przyjemnym dla oka klasycznym stylu górskim, a niektóre z pokoi dysponują balkonem

z pięknym widokiem na góry. Restauracja hotelowa prowadzona jest w typowo włoskim

stylu, specjalizuje się w daniach kuchni włoskiej oraz lokalnych specjałach. W hotelu

znajduje się strefa wellness z sauną, łaźnią parową, wanną z hydromasażem oraz

miejscem do relaksu. W częściach wspólnych hotelu dostępne jest bezpłatne WiFi. 

Passo Tonale
GIGANT RACE TEAM

 

Gwarnacja Śniegu

Hotel Angelo***: komfortowy z sauną i tylko 200 m od tras!

04/12-11/12/2021

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl



Region narciarski 105 km tras: 20% niebieskich, 65%
czerwonych, 15% czarnych
Optymalne położenie: 1121-3016 m n.p.m. 
28 nowoczesnych wyciągów: m. in.: 4 gondolki, 19
kanap, 5 orczyków 
Rozpoczęcie sezonu 31.10.2021, zakończenie 02.05.2022
łatwy dojazd z Polski, około 1100 km z Wrocławia

Spektakularnie położony ośrodek: wśród szczytów grupy Ortler i Adamello Brenta kojarzy się z
zalanymi słońcem i różnorodnymi trasami. Do zalet ośrodka należy unikatowy amfiteatralny
układ, malownicze trasy biegnące częściowo w lasach i widokowe na lodowcu Presena.
Owiana legendą jest emocjonująca czarna trasa Paradiso, dedykowana zaawansowanym
narciarzom. Do tego snowpark, nocne jazdy, sympatyczna atmosfera - w tym ośrodku trudno
jest znaleźć słaby punkt. 

Passo Tonale - Adamello: dla wymagających

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl



Ubezpieczenie rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa (KL 40.000 € + ratownictwo
6.000 €, NNW 15 tys. PLN i OC 30.000 €) -  60 PLN.  Rozszerzenie do KL 100.000 €, OC 60.000 €,
NNW 30.000 PLN - około 110 PLN. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 5,5% wartości
umowy (uwzględniające zachorowanie na Covid i urzędową kwarantannę, do kwoty 34 ooo
PLN). 
 

Bezpieczna rezerwacja z Wild Holidays

Rezerwując wakacje/szkolenia z nami zyskujesz pewność, że w przypadku zamknięcia

granic lub zamknięcia obiektu, zwrócimy Ci 100% wpłaty – przelewem, nie w formie

vouchera. 

Biuro Podróży Wild Holidays rekomenduje wyjazd do Passo Tonale - jest to
ośrodek gwarantujący bezpieczną rezerwację.

Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania:

536 251 941 oraz biuro@wildholidays.pl

Zachęcam do kontaktu!

Michał  Koordynator Wyjazdów Wild Holidays

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dorosły: 495 €
Junior (do 30.11.2005): 425 €
Dzieci (po 30.11.2013): 280 €

HOTEL + HB + SKIPASS 6 dni
W cenie: zakwaterowanie w wybranym typie pokoju,
wyżywienie HB, skipass na 6 dni (Adamello Ski 105 km tras)

Płatne dodatkowo: podatek klimatyczny 1,5 €/os (od 12
lat) za dobę, opłata rejestracyjna, 20 €/os. (od 12 lat),
wellness


