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WYJAZD NA NARTY Z OCTOPUSEM 

Włochy  Ponte Di Legno -Passo Tonale

 13.01 - 20.01.2018

W cenie 6-dniowy karnet ADAMELLO i  TONALE

apartament z karnetem 466 €/os.

oraz wizyta w najgłębszym basenie Y 40

Nurkowie z całego świata mają kolejne miejsce na mapie, które koniecznie trzeba odwiedzić. Mowa tu 
oczywiście o Y-40 Deep Joy, zlokalizowanym przy hotelu Terme Millepini na przedmieściach Padwy.
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OPIS REGIONU NARCIARSKIEGO

Nowoczesne Centrum Narciarskie Adamello Ski składa się z dwóch ośrodków narciarskich, z przełęczy 
Tonale u stóp lodowca Presena (3069 m n.p.m) i z Ponte Di Legno , ośrodka w pięknym miasteczku 

poniżej przełęczy Tonale. Obydwa ośrodki narciarskie są połączone nowoczesną kolejką Cabinovia, która 
w 15 minut przewiezie narciarza z Ponte Di Legno na przełęcz Tonale lub odwrotnie. Kolejka ma 

przystanek Intermedia Colonia Vigili, skąd można dojechać na nartach na wyciąg numer 10, a potem na 
trasy Ponte Di Legno. Narciarze mogą jeździć kolejką w obydwie strony. Jeżeli nie korzysta się z kolejki to 
z Tonale do Ponte Di Legno można dojechać trasą narciarską biegnącą pod kolejką. To nowoczesne i nowe 

połączenie dwóch ośrodków narciarskich sprawia, że Centrum Adamello Ski oferuje jedne z najlepszych 
warunków narciarskich zarówno dla rodzin z małymi dziećmi jak i dla bardzo wytrawnych narciarzy.

100 kilometrów tras narciarskich i cudowna panorama Dolomitów Adamello-Brenta to 
największe atuty leżącego na granicy Trydentu i Lombardii regionu narciarskiego Adamello Ski. 
Pod względem gwarancji śniegu to jedna z bezpieczniejszych włoskich stacji narciarskich. To 
zasługa stosunkowo wysokiego położenia Tonale, które leży na wysokiej przełęczy oddzielającej 
Trydent od Lombardii na wysokości około 1900 m. Jeśli ktoś chce korzystać z legendarnego 
włoskiego słońca na stokach a obawia się, czy będzie miał na czym śmigać, to Adamello Ski jest 
idealnym wyborem. 

MAPA
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ZAKWATEROWANIE

Charakterystyka rezydencji

Rezydencja położona zaledwie 250 m od wyciągu prowadzącego na karuzelę narciarską Ponte Di Legno-
Passo Tonale-Temu’, od centrum dzieli ją kilkuminutowy spacer.
Zaprasza do swoich 73 apartamentów różnego typu posiadających balkon lub taras dla od 2 do 6 osób 
urządzonych stylowo i bardzo komfortowych.

Infrastruktura

Budynek, w skład którego wchodzą także: parking, bar z TV, Internet Point i wi-fi w apartamentach, pokój 
zabaw dla dzieci, ogrzewany ski-room, windę.
W tym samym budynku znajdują się również: wellness centre z sauną, łaźnią turecką, jacuzzi, salką 
relaksacyjną i innymi atrakcjami, bar/restauracja Maso Guera, duży supermarket, apteka i sklep 
sportowy.

Na zapytanie rezydencja oferuje możliwość wykupienia posiłków – śniadań i obiadokolacji.
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Opis dostępnych apartamentów

Apartamenty 1-pokojowe (2-3-osobowy): składa się z pokoju z łóżkiem małżeńskim oraz łóżkiem 
pojedynczym, dobrze wyposażonego aneksu kuchennego i łazienki z prysznicem i suszarką do włosów. 

Apartament 3-pokojowy Standard/Classic (4-6-osobowy): składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim i 
salonu z aneksem kuchennym oraz dwoma łóżkami pojedynczymi, z których jedno jest rozkładane, 
ponadto: łazienka z prysznicem i suszarką do włosów,  balkon ze stołem i krzesłami oraz leżakiem. 
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Basen Y 40 
Y-40 The Deep Joy - basen otwarty w dniu 10 maja 2014 roku we włoskiej miejscowości Montegrotto 
Terme. Głębokość basenu wynosi 40 metrów i w dniu otwarcia był najgłębszym basenem świata, bijąc 
dotychczasowy rekord belgijskiego obiektu  Nemo 33. Oddana do użytku konstrukcja, różni się tym od 
większości basenów, że od samego początku została zaprojektowana z myślą o nurkowej braci. 

Główna część Y-40 ma wymiary 20x18m, a głębokość tej sekcji ustalona została na poziomie 10m. 
Osiągając dno, tak naprawdę dopiero zaczynamy naszą wycieczkę. Dalej poruszamy się w głąb szybu o 
średnicy 6m, który prowadzi nas na głębokość 40m! Zdecydowanie łatwiej dostrzec różnicę pomiędzy 
tymi obiektami, jeżeli dodamy, że basen w Brukseli wypełnia 2400m³, natomiast ten w okolicach Padwy 
aż 4300m³! Obiekt zasilany jest w wodę z okolicznych term, co w efekcie przekłada się na zakres 
temperatur 32-34°C i brak konieczności ubierania pianki .

bilet wstępu - cena 32 €/os. + koszt dojazdu (w zależności od ilości chętnych )

________________________________________________________________________________________________________________________________

 Wczasy;
           Wycieczki objazdowe;
                     Egzotyka;
                               Oferty first minute;
                                         Oferty last minute;

 Bilety lotnicze, autokarowe, promowe;
           Turystyka nurkowa;
                     Obozy młodzieżowe;
                               Kolonie;
                                        Wycieczki szkolne.
                           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Montegrotto_Terme
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montegrotto_Terme
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nemo_33


Biuro podróży „OCTOPUS” Adam Juskowiak
ul. Leszczyńskich 35
64-100 Leszno

tel./fax (065) 529 30 94
octopus@octopus.net.pl
www.octopus.net.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CENA OBEJMUJE:

* 7 noclegów w apartamentach (pościel,ręczniki)

* 6 dniowy karnet narciarski (Ponte di Legno, Tonale i lodowiec Presena )

* parking zewnętrzny

* Wi- Fi (dostępne bezpłatnie w całym obiekcie )

* ogrzewana narciarnia z suszarkami do butów

CENA NIE OBEJMUJE:

* opcjonalnego ubezpieczenia OC SKI 

* sprzątania końcowego(20€/os.)

* kosztów dojazdu ,możliwy dojazd busem(min. 8 osób)

* kaucja zwrotna -100€

UWAGA: 

* możliwość wykupienia posiłków - śniadania 6 €/os.

*  Zakwaterowanie  w soboty  od  godziny  16.00  do  19.00,  wykwaterowanie  w  soboty  w 
godzinach 8.00 - 10.00. 

UWAGA !  REZERWACJA MIEJSCA NA WYJAZD DO PIĄTKU  17.11.17

wraz z wpłatą 150 €/os.

płatne w biurze

OCTOPUS

Leszno, ul. Leszczyńskich 35

 lub przelewem na konto 

nr 53 1090 2125 0000 0001 0367 3731

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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