
JanuszSports S.a.S. di Semborowski Janusz 
Via Pasqui 10, 38068 Rovereto (TN), ITALIA
tel.: +39 0464 412233 – fax.: +39 0464 498070 
info@januszsports.pl – www.januszsports.pl
p.iva: 01890710229 

      Rovereto, 28.11.2014 r.
p.   Mariusz Łątkowski  

OFERTA NARCIARSKA ZIMA 2015

Ośrodek narciarski: Fai della Paganella – Andalo

Fai della Paganella -   Andalo   to ośrodek wkomponowany w dziewiczy krajobraz Dolomitów Brenta. 70 km perfekcyjnie  
przygotowanych tras narciarskich (z 95% naśnieżaniem), nowoczesne wyciągi krzesełkowe i 2 gondole 8-osobowe  
gwarantują szybkie dotarcie na szczyt stoków. Różnorodność tras sprawia, że doskonale czują się tutaj zarówno  
doświadczeni i wymagający narciarze, jak i początkujący amatorzy białego szaleństwa. Najdłuższe trasy dochodzą do  
5-6 km. Na terenie całego kompleksu - między poszczególnymi stokami - znajduje się kilkanaście chatek góralskich,  
które strudzonym narciarzom oferują gorące i smaczne posiłki. 
W Andalo znajduje się centrum sportu, gdzie skorzystać można z nowoczesnego centrum SPA, parku wodnego i  
lodowiska. 

Struktura noclegowa: Hotel Al Sole**** (Fai della Paganella)
Hotel Al Sole  usytuowany przy przystanku skibus, 500m od wyciągu Santel i 100m od  
centrum miasteczka. Posiada pokoje wyposażone w najwyższy komfort: TV-sat, telefon,  
łazienka z prysznicem i suszarką do włosów. Wszystkie pokoje mają balkon. Do  
dyspozycji gości prywatny parking, garaż, internet wi-fi, sala bar, sala zabaw dla dzieci,  
obszerne i komfortowe centrum Spa z basenem.

Termin pobytu: 22.02-01.03.2015 7 nocy
(rozpoczęcie pobytu kolacją, zakończenie śniadaniem)
Check in: po godz. 15.00, check out: do godz. 10.00.

Cena pobytu: za osobę dorosłą w pokoju  2-osobowym w typologii: 
Al Sole € 630 -10% zniżka = € 567
Junior Suite € 700 -10% zniżka = € 630

Zniżki 3° i 4° łóżko: gratis dzieci do nieukończonego 3 roku 
życia, od 3 do 8 lat -50%, od 9 do 14 lat -30%, powyżej 14 
roku życia -15% 

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania w formie bufetu; 
obiadokolacje - 4 menu do wyboru: I danie, II danie, bufet 
sałatkowy, deser), korzystanie z centrum SPA, prywatny 
garaż, internet WI-FI

Koszty dodatkowe: dopłata do pokoju 2-osobowego używanego przez jedną osobę +30%, 6-dniowy skipass Fai 
della Paganella-Andalo € 183 -5% zniżka = € 174, Junior (ur po 30.11.1998) € 128, 
Senior (ur przed 30.11.1949) € 156, gratis dzieci urodzone po 30.11.2006.     

Cena nie zawiera: napoi do posiłków, ubezpieczenia i transportu z Polski.

Oferta ważna przy grupie min 30 osób.
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