Itálie

Chalet Caminetto ***

Kód: 04720A
od 6.370,- Kč/ pro 2 osoby/ 5.1. - 10.1.2019

Popis hotelu
Přímo v lyžařské oblasti Monte Bondone. Slevy na skipasy.

Poloha
přímo v lyžařské oblasti, v nadmořské výšce 1 650 m. Centrum obce Vason s obchody a bary cca 50 m.

Vybavení
30 pokojů, recepce, restaurace, bar, čítárna s deskovými hrami, výtah. Lyžárna se sušárnou obuvi.

Ubytování (A)
Dvoulůžkové pokoje (A2A): trezor, sat. TV, fén, sprcha a WC.
Čtyřlůžkové pokoje (A4A): stejné jako A2A, prostornější.

Stravování
polopenze. Snídaně formou bufetových stolů, večeře výběr z menu o 3 chodech se salátovým bufetem. 1x týdně večeře
s místními specialitami. Bezlepková strava. Vánoční a silvestrovské menu v ceně.

Internet
WiFi zdarma.

Wellness

zdarma: krytý bazén (cca 35 m2) s integrovanou vířivkou a vodopádem, sauna, parní lázeň a zážitkové sprchy. Za poplatek:

solarium, masáže a procedury v kosmetickém studiu.

Děti
v hotelu Montana (cca 300 m): miniklub pro děti od 3 let, animace v italštině a angličtině. Dětská postýlka do 2 let cca
12 €/den (rezervace v CK).

Info
parkování: parkoviště zdarma; domácí zvíře: ne; lázeňská taxa: cca 1,50 €/den/os. od 14 let; příjezd/minimální délka
pobytu:denně/3 noci, 9. 12.–25. 12. denně/2 noci, 30. 12.–5. 1. a 3. 2.–16. 2. sobota/7 nocí; platba kartou: VISA,
MasterCard.

Bonus pro lyžaře
sleva na skipasy 6=5 po celou sezónu pro os. od 8 let (kromě období termínu 27. 12.–5. 1.). Zdarma skipas pro 1 dítě do 8
let (narozené po 30.11.2009), pokud si 1 z rodičů koupí skipas (mimo termín 27. 12.–5. 1.).

Ušetřete (A)
Výhodná nabídka: 10% sleva při pobytu od 7 nocí

Info pro lyžaře
Vlek/lanovka: cca 200 m
Sjezdovka: cca 100 m
Běžecká stopa: cca 1,5 km
Skibus: cca 50 m
Lyžařská škola: cca 200 m

Cena zájezdu zahrnuje
Ubytování s uvedeným typem stravování, služby SOS linky s česky hovořícími operátory CK, zákonné pojištění CK.

Upozorňujeme, že se jedná o obecný popis hotelu. Pro rezervaci je směrodatný popis, který se vztahuje na konkrétní
termín. Tento popis najdete pod odkazem Info k nabídce v sekci Termíny a ceny. Je možné, že v některých případech není
popis k nabídce k dispozici.
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