
Oferta 1

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie standard dbl
Organizator Exim Tours
Transport Dojazd własny
Termin 05.02.2022 - 12.02.2022

Spor�ng (Cavalese) 
Włochy / Tren�no / Alpe Cermis



 PLN
za osobę

1679

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

3* Włochy/Tren�no 
Położenie: 
- Cavalese - bezpośrednio na stokach Alpe Cermis - na wysokości 2000 m n.p.m. - ok 3 km od przystanku autobusowego Hotel położony jest bezpośrednio na stokach narciarskich
na wysokości 2000 m n.p.m. i z tego powodu można do niego dojechać tylko wyciągami narciarskimi (ostatni wyjazd ok. godz. 16.00). Goście Hotelu mogą korzystać bezpłatnie
wyłącznie jako środek transportu jako dojazd do hotelu lub centrum Cavalese. W dniu przyjazdu prosimy o okazanie przy wejściu na wyciąg narciarski voucher hotelowy jako
potwierdzenie rezerwacji. 
Wyposażenie hotelu: 
- recepcja - restauracja - bar - winda  - bezprzewodowy internet w częściach wspólnych - centrum wellness (w godzinach 16:00-19:00): basen, sauna, siłownia Za dodatkową
opłatą: - masaże   
Pokoje: 
DBL standard - około 18 m -  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - TV - SAT, - balkon 
Wyżywienie: 
Half Board (HB) - śniadania w formie bufetu  i kolacje serwowan Kolacja świąteczna w cenie pobytu Kolacja noworoczna w cenie pobytu 
Dodatkowe informacje: 
- opłata klimatyczna ok. 2 EUR/noc - publiczny parking w zależności od dostępności, bezpłatnie (przy dolnej stacji gondoli) - łóżeczko dziecięce w cenie pobytu w zależności od
dostępności - zwierzęta - małe psy 5 EUR/dzień  - zakwaterowanie  od 14:00, wykwaterowanie do 10:00 - dojazd do hotelu tylko gondolą (ostatni wyjazd o godzinie 16) 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Opis kraju: 
Włochy jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi i idealne miejsce na wakacje nad morzem. Co roku południowy kraniec Europy przyciąga tysiące turystów z całego świata,
zarówno zwolenników słodkiego lenistwa, jak i aktywnych form spędzania wolnego czasu.  Informacje ogólneWłochy to państwo położone na południu Europy, na malowniczym
półwyspie Apenińskim. Otaczają je wody morza: Adriatyckiego, Liguryjskiego, Jońskiego, Śródziemnego oraz Tyrreńskiego. Do Włoch należą także okoliczne wyspy, wśród których
największe i jedne z najbardziej popularnych turystycznie to Sardynia i Sycylia. Słoneczna Italia zachwyca turystów z całego świata przede wszystkim przyjemnym klimatem,
przepięknymi plażami, czystą wodą, monumentalnymi zabytkami, a także aromatyczną kuchnią. Wakacje we Włoszech to idealna propozycja dla miłośników malowniczych
krajobrazów, urokliwych miast i miasteczek oraz aktywnego wypoczynku. Południowy kraniec Europy zachwyca przepięknymi wybrzeżami ze złotymi plażami i łagodnymi
zejściami do krystalicznie czystej wody. Jednym z najbardziej znanych włoskich wybrzeży jest wybrzeże w Rimini, położone tuż nad Morzem Adriatyckim. Uwagę przyciągają także
malownicze plaże usytuowane w pobliżu słynnego na cały świat Jeziora Garda. We Włoszech znajdują się także piękne miasta, pełne cennych zabytków i monumentalnych
budowli. Należą do nich: Wenecja, Rzym, Mediolan, Florencja czy Siena, gdzie tworzyli wybitni artyści, np.: Bo�celli, Leonardo da Vinci, Michał Anioł. Miasta można zwiedzać,
korzystając z popularnych wycieczek objazdowych. Kultura i obyczajeWłosi to ludzie wyjątkowo temperamentni, spontaniczni i energiczni. Cechuje ich duża otwartość,
zamiłowanie do głośnych zabaw i korzystanie z życia pełną piersią. Obywatele włoskiego państwa są bardzo związani z tradycją i religią (najbardziej rozpowszechnioną religią jest
tam chrześcijaństwo, co jest najbardziej zauważalne w stosunkach społecznych oraz rodzinnych). Większość Włochów jest wyznania katolickiego, zatem obchodzą oni wszystkie
ważne święta katolickie, np. Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Kultura i obyczaje we Włoszech mogą się nieco różnić w zależności od regionu zamieszkania. Język włoski jest
językiem urzędowym, jednak w większości popularnych miejscowości i kurortów turystycznych swobodnie można porozumieć się w innych językach, np.: angielskim, niemieckim
czy hiszpańskim. KuchniaWakacje we Włoszech to niepowtarzalna okazja,
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aby spróbować podziwianej na całym świecie włoskiej kuchni. Głównym składnikiem dań są warzywa i aromatyczne przyprawy: bazylia, oregano, tymianek, pieprz, rozmaryn,
estragon. Kuchnia włoska specjalizuje się głównie w potrawach rybnych oraz mącznych, dlatego też spędzając wczasy we Włoszech, koniecznie trzeba spróbować lokalnych
makaronów, pizzy bądź riso�o. Włosi często jedzą również calzone, czyli pieróg z nadzieniem, lasagne czy gnocchi, czyli ziemniaczane kluski z dodatkiem sera. Włoska kuchnia to
również pyszne desery, wśród których najpopularniejszymi są panna co�a i �ramisu.Dla aktywnychWakacje we Włoszech to idealna propozycja na letni wypoczynek dla
aktywnych. Miłośnicy jednośladów mogą np. skorzystać z tras rowerowych rozmieszczonych wokół malowniczego Jeziora Garda położonego na granicy Wenecji Euganejskiej,
Lombardii i Trydentu-Górnej Adygi. Większość kurortów turystycznych usytuowanych tuż nad brzegiem morza oferuje idealne warunki do uprawiania sportów wodnych takich
jak: kitesurfing, nurkowanie, windsurfing czy żeglowanie. Leżąca w środkowej części Włoch Toskania to z kolei raj dla miłośników tenisa, golfa czy jazdy konnej.Co warto kupić?
Włoska kuchnia jest słynna na cały świat, dlatego z podróży w słonecznej Italii warto przywieźć trochę tradycyjnych, lokalnych wyrobów. Największą popularnością cieszą się
produkty spożywcze: sery (zwłaszcza parmezan Parmigiano Reggiano, gorgonzola, ser owczy Pecorino Romano, Mozzarella di Bufala), makarony (np.: tagliolina ai funghi porcini
oraz chili), tradycyjny ryż do riso�o oraz prawdziwa włoska kawa. Włosi słyną również w dobrej jakości trunków alkoholowych: win (Rosso di Montalcino, Vernaccia di San
Gimignano, Orvieto Classico) i likierów (zwłaszcza słynnego Alberobello). Wśród wyrobów rzemieślniczych warto zwrócić uwagę na produkty z drzewa oliwnego, skórzane oraz
włoskie filiżanki i kawiarki. PogodaWłochy położone są w klimacie podzwrotnikowym typu śródziemnomorskiego. W sezonie, czyli do czerwca do września, temperatury
powietrza osiągają około 30 stopni Celsjusza, a woda w morzu jest zaledwie odrobinę chłodniejsza. W ciągu doby na południowym krańcu Europy można liczyć na 10 słonecznych
godzin.Przydatne zwrotyTak - S (czyt. si)Nie - No (czyt. no)Dzień dobry - Buon giorno (czyt. bon dżiorno)Do widzenia - Arrivederci (czyt. ariwederczi)Cześć - Ciao (czyt. ciał)Proszę
- Per favore (czyt. per fawor)Dziękuję - Grazie (czyt. gracje)Przepraszam - Mi scusi (czyt. mi skuzi)Dlaczego Włochy?Wakacje we Włoszech to gwarancja ładnej pogody i
niezliczonych możliwości spędzania wolnego czasu. Wczasy w słonecznej Italii to propozycja zarówno dla miłośników błogiego lenistwa na plaży, jak i aktywnego wypoczynku, np.:
zwiedzania urokliwych miejscowości i zabytków się tam znajdujących, uprawiania sportów wodnych czy jazdy na rowerze licznymi trasami wydzielonymi specjalnie dla cyklistów.
Każdego dnia pojawiają się bardzo interesujące oferty spędzenia wakacji we Włoszech, wśród których znajdują się również atrakcyjne przedsezonowe promocje, oferty typu All
Inclusive czy Last Minute. Wakacje we Włoszech to idealny cel letniej podróży zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i grupy znajomych. W ofercie Exim Tours znajdą się wyjazdy na
każdą kieszeń, zarówno z dojazdem własnym, jak i drogą lotniczą. Włochy to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi, dlatego też warto je choć raz odwiedzić, aby poznać kolebkę
europejskiej cywilizacji i spędzić niezapomniane wakacje wśród przepięknych plaż i lazurowego morza. Informacje praktyczne Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub
paszportWaluta: 1 euro = 100 eurocentów (EUR, )Ceny:bagietka - ok. 0,6 euro; chleb tradycyjny - ok. 1,5 - 2 euro; masło - ok. 1,70 euro; kawa Lavazza - ok. 3,5 euro (250 g); woda
mineralna - od 0,4 euro (1,5 l)Czas: UTC +1 - zima; UTC +2 - latNapięcie: 220 V, gniazdka europejskieSzczepienia: Nie wymaganeJęzyk: włoskiPlacówki dyplomatyczne:Ambasada
Republiki Włoskiej w Polsce Dąbrowskiego 6, 00-055 Warszawa Telefon: (22) 826 34 71/2/3/4 Fax: (22) 827 85 07, 828 42 03 E-mail: ambasciata.varsavia@esteri.it Strona
internetowa: www.ambvarsavia.esteri.it Godziny pracy: Poniedziałek-Czwartek 08.30-13.30 i 14.30-17.00 Piątek 08.30-14.30 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice
Włoskiej Włochy, Rzym, Via Pietro Paolo Rubens, 20, 00197 Tel.: +39 06 362 04 200 Tel.: +39 06 362 04 204 Tel. dyżurny: +39 335 599 52 12 Faks: +39 06 806 60 233 Faks: +39
06 321 78 95 rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.rzym.msz.gov.pl Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Neapolu Konsul honorowy: Dario dal Verme (język konsula
włoski, angielski, hiszpański) Włochy, Neapol, Viale Gramsci n. 12, 80122 Napoli Tel.: 0039 081 660009 Faks: 0039 081 2404664 segreteria@consolatopolonianapoli.com 
WAŻNE: z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


