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WAŻNE INFORMACJA 

ZMIANA MIEJSCA WYJAZDU 

   

WYJAŚNIENIE:  

W związku z niedotrzymaniem ustaleń przez hotel w Aprice, który poinformował nas tydzień 
temu że nie jest w stanie zakwaterować naszej grupy. Zmuszeni zostaliśmy do zmiany miejsca 
wyjazdu na Paganella – Andalo. 

W związku z powyższym macie Państwo do wyboru dwie możliwości: 
- dokonujemy pełnego zwrotu wpłaconych przez Państw pieniędzy 
- potwierdzacie Państwo swój udział w wyjeździe do Paganelli – Alpen Hotel 3***sup z wellnes. 

Pełna, nowa oferta znajduje się poniżej. Cena mimo wyższych kosztów nie ulega zmianie. 

Za zaistniałą sytuację bardzo Państwa przepraszamy, dołożymy wszelkich starań żeby wyjazd do 
Paganelli spełnił Państwa oczekiwania. Liczymy na to że zdecydujecie się Państwo na 
wyjazd  nami. 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 
501 186 955 

Z wyrazami szacunku, 
Michał Jęchorek - Wild Holidays 
 

NOWA OFERTA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 
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OFERTA SPECJALAN WILD HOLIDAYS   

WYJAZD NARCIARSKI – PAGANELLA  

9-18.03.2018 

Paganella (2125 m) 

Ośrodek narciarski: PAGANELLA - 50 km różnorodnych i wspaniale przygotowanych tras, nowoczesne wyciągi. 

Dwie stacje początkowe (2 kolejki górskie Paganella 2001 i Valle Bianca) w centrum miasteczka. Wyciągi 

dochodzą do wysokości 2200 m n.p.m.18 wyciągów przewozi 2600 narciarzy w ciągu godziny. Karuzela 

narciarska ,,Paganella” wchodzi w skład Skipassu Superskirama. 50 km bardzo dobrych i różnorodnych tras 

wśród szczytów Dolomitów Brenta zadowoli każdego narciarza. Karuzela narciarska Paganella jest jedną z 

najbardziej atrakcyjnych w rejonie Val di Sole. Nowoczesne kabiny, krzesła, brak orczyków, długie, atrakcyjne, 

naśnieżane trasy, w tym 7 km trasa do Fai Paganella, trasy dla początkujących i dzieci, dobrze zaopatrzone 

schroniska... to idealne miejsce na narty. Trasy narciarskie czynne są od grudnia do końca marca.  

 

 

      www.paganella.net  – oficjalna strona miejscowości  

http://www.paganella.net/
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ZAKWATEROWANIE ALPEN ANDALO HOTEL 3 ***sup z wellness 

www.hotelalpenandalo.it/  

 

Alpen Andalo Club Hotel ***Superior 

Położony jest w samym centrum pełnego sklepów, restauracji i rozrywek Andalo, zaledwie 400m od wyciągów i 

tras stacji narciarskiej Paganella. Zimą co 20 minut sprzed obiektu kursuje bezpłatny autobus dla narciarzy. To 

jeden z najbardziej znanych obiektów i miejsce spotkań w Andalo. Ten elegancki i doskonale wyposażony hotel 

wyposażono w welness Thermae  Aphrodite w którym znajdą Państwo kryty basen, masaże wodne, saunę i 

łaźnię turecką oraz rzymska. Hotel posiada również mini-club dla dzieci, ogrzewaną narciarnię, dyskotekę, 

salon-bar oraz bibliotekę i salę konferencyjną na 200 osób. Pokoje hotelu Alpen są elegancko i gustownie 

urządzone (dostępne są też pokoje Suite rodzinne), wszystkie pokoje łazienkę, telefon, telewizory LCD, suszarkę 

do włosów, sejf, większość  także balkon.  

Olimp Wyżywienie: Hotel oferuje wyjątkowo dobrą kuchnię, śniadania - w formie bufetu szwedzkiego, 

obiadokolacje dwudaniowe (do wyboru z kilku zestawów). 

 

 

    

 

    

 

http://www.hotelalpenandalo.it/
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Program tygodniowy dla grupy 

SOBOTA – przyjazd do hotelu 

NIEdziela – pierwszy dzień na nartch 

PONIEDZIAŁEK – dyskoteka 

WTOREK - wspólne spotkanie po nartach na małym poczęstunku 

SRODA – dyskoteka 

CZWARTEK – zawody narciarskie i snowboardowe. Ogłoszenie wyników wieczorem w hotelu. 

PIĄTEK – wspólne spotkanie na lamce wina w hotelu 

SOBOTA – wyjazd do Polski po śniadaniu 

 

Świadczenia w cenie: 

• 7 dni nocleg w hotelu 3 ***sup 

• 7 śniadańo i obiadokolacji (wyżywienie HB) 

• Ubezpieczenie WARTA (Rozszerzone o amatarkie uprawianie narciarstwa) (KL + ratownictwo 40tys. PLN, 

NNW 5tys. PLN i OC 20tys. PLN). 

• przejazd luksusowym autokarem (Dzierżoniów – Aprica – Dzierżoniów) 

• zawody narciarskie z nagrodami 

 

CENA: 450 EURO 

+ 150 euro skipass (płatne obligatoryjnie w 

autokarze) 

 

Zapisy w MIKO-SPORT 

Ul.Nowowiejska 63, Dzierżoniów 

602 197 327 (MIKO-SPORT) 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

 

PŁATNOŚCI: 

Przedpłata w wysokości 110 €/ os. (przy zapisach) 

 

 

 

Dane do przelewu: 

Wild Holidays Paweł Jęchorek 

Os.Rzeczypospolitej 67/8 

61-393 Poznao 

Nr konta w PLN:  

PL 95 1140 2017 0000 4202 0861 5256 

Nr konta w EURO: 

34 1140 2017 0000 4012 0067 8714 

BIC: BREXPLPW
 

Dopłata do 100% ceny do 15.02.2018 

Dopłata do 100% ceny do 15.02.2018 
 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty 

602 197 327 (MIKO-SPORT) 

501 186 955 (Biuro Podróży Wild Holidays) 
 

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki na rzecz 

klientów i wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa Wielkopolskiego pod numerem 

470. 

 

BIURO PODRÓŻY WILD HOLIDAYS 
tel. kom. 0048 501 186 955 

mail: biuro@wildholidays.pl 

mailto:biuro@wildholidays.pl

