
HOTEL
snowthrill***

PASSO SAN PELLEGRINO
 29.01 – 5.02.2022

05 – 12.02.2022
19 – 26.02.2022



HOTEL SNOWTHRILL****
Wyjątkowa propozycja dla grupy znajomych, miłośników sportu i
zabawy. “Trendy” hotel na stoku SKI IN, SKI OUT. Posiada 7 pokoi
dwupoziomowych oraz bistro-bar, pizzeria. W Snowthrill przy pysznej
kawie czy legendarnym Veneziano toczy się życie towarzyskie na stokach
San Pellegrino. Tu – jako grupa AB active – w przerwie między
treningami jemy codzienny lunch, tu zbierają się grupy szkoleniowe. Dla
gości hotelowych kuchnia na obiadokolację proponuje wyszukane menu
“a la carte”, wydawaną w hotelu Costabella.



ZAKWATEROWANIE



RESTAURACJA
Śniadania w hotelu. Obiadokolacje są w hotelu Costabella 30 metrów od hotelu Snowthrill.

HB – bogaty bufet śniadaniowy, wieczorem menu a la carte.



Stoki narciarskie





WELLNESS CENTER
Tylko dla dorosłych w Hotelu Costabella



Program sportowy
Wykwalifikowana kadra instruktorska
Szkolenie narciarskie i snowboardowe: 5,5h x 6 dni,
Podział na grupy szkoleniowe:

Zawody narciarskie / snowboardowe
Video-coaching
W ofercie testy nart FISCHER

DZIECI (4-7 lat) – 3-4 osoby
DZIECI i MŁODZIEŻ (8-16 lat) – 4-6 osób
DOROŚLI – 5-7 osób

animacje wieczorne
Animacje dla dzieci – codziennie 17.00-18.30
W czasie kolacji seans filmowy dla dzieci – godz. 20.00
Animacje dla dorosłych – codziennie po 20.30
Animacje dla gości Snowthrill proponujemy w sąsiadującym
hotelu Costabella.



CENA 

bez skipassu – 630 euro + 799 pln
ze skipassem, bez szkolenia – 899 euro + 799 pln
ze skipassem i szkoleniem –  999 euro + 1299 pln

0 – 3,99 lat – 150 euro
2 – 3,99 lat – 299 euro + 1699 pln z opieką niani (min. 3 osób)
4 – 7,99 lat – 499 euro + 1699 pln ze szkoleniem narciarskim (grupy do 4 osób)
8 – 11,99 lat* – 630 euro + 1299 pln ze szkoleniem narciarskim (grupy do 6 osób)
12 – 16 lat* – 790 euro + 1299 pln ze szkoleniem narciarskim (grupy do 6 osób)

DOROŚLI:

 
DZIECI: przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju

* ur. między 27.11.2005 – 27.11.2013

DOPŁATY:
local tax – 1 eu/os/doba (powyżej 14 lat) – płatność w hotelu



CENA ZAWIERA
7 noclegów, wyżywienie HB, skipass, realizację programu,
kadrę instruktorską, szkolenie dla dzieci (szkolenie dl dorosłych
jako opcja), opiekę organizatora, zawody, nagrody, podatek
VAT
6-dniowy: 3Valli – Moena-Lusia, Passo San Pellegrino, Falcade

CENA NIE ZAWIERA
ubezpieczenia, dojazdu, lunchy, napojów do obiadokolacji



KONTAKT
BENIAMIN KWIATKOWSKI
beniamin@abctive.pl

608 400 414


