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www.galatour.pl

Dzień dobry nazywam się Aleksandra i wszyscy dobrze 
mnie znacie z Falcade. To ja jestem właścicielem Biura 

Podróży GALA-TOUR i od 14 lat organizuję dla Was 
narciarski wypoczynek w Dolomitach oraz przygotowuję 

do druku te piękne katalogi zimowe. 

W sezonie 2017 zapraszam do naszych hoteli 
i apartamentów, których opisy i ceny znajdziecie 
w katalogu i na naszej stronie www.galatour.pl.

Sezon narciarski zaczynamy 10/12.2016 w Hotelu 
„BARANCE” w Alleghe na Civecie. Tej zimy szczególną 

uwagę proszę zwrócić uwagę na TOP PROMOCJE Sezonu, 
które przygotowałam z myślą o Was - to propozycje ze 

skipasem w cenie.

Specjalnie dla Pań  - Tydzień Róży II Edycja w terminie 
04/03.-11/03.2017. W okresie ferii zimowych, ponownie 

uruchamiamy szkółki z instruktorami polskimi.  

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w katalogu i na 
www.galatour.pl

Latem, miłośników dwóch kółek, zapraszamy do udziału 
w imprezach kolarskich organizowanych na terenie 

dolomitów – informacje na bieżąco na naszej stronie i fb.

Jestem do Waszej dyspozycji przez całą zimię 
w miejscowości FALCADE pod nr telefonu we Włoszech 

+39 333 56 10 193.

Zapraszam 
Aleksandra GALASIŃSKA 

GALA-TOUR 
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Cena zawiera zakwaterowanie w hotelu, 7 śniadań (bufet)+7 obiadokolacji (bufet+menu do wyboru), Centrum 
Odnowy Biologicznej (dot. Hotelu BARANCE), karnet narciarski 6 dni Civetta, ubezpieczenie Pakiet Narciarski, opłata 
klimatyczna, opieka GALA-TOUR, podatek VAT. Cena nie zawiera napojów do kolacji.

TOP PROMOCJE
FALCADE

TOP PROMOCJE
SEZON 2017

TERMINY:  

10/12.2016 (sobota) – 17/12.2016 (sobota )

14/01.2017 (sobota) – 21/01.2017 (sobota) 

START SEZONU I STYCZNIOWE SZUSY 
Hotel Barance

ééé

Alleghe

TERMINY:
10/12.2016 (sobota) – 17/12.2016 (sobota )

07/01.2017 (sobota) – 04/02.2017 (sobota)

                   (dowolny tydzień 7 dni)

TERMINY:
07/01.2017 (sobota) – 04/02.2017 (sobota)

                   (dowolny tydzień 7 dni)

TERMINY:
14/01.2017 (sobota) – 04/02.2017 (sobota)

                   (dowolny tydzień 7 dni)

Cena ze skipasem 6 dni Civetta:

Ceny dla dzieci pokój z rodzicami : 
0-3 lat: GRATIS, 3 - 8 lat: 200 €, 8 - 12 lat: 400 €, 12 – 16 lat: 500 €

Hotel  Adriana
ééé

Alleghe

TOP PROMOCJE
CIVETTA

TOP PROMOCJE
SEZON 2017

Falcade

éééé

Hotel  Molino

Falcade

éééé

Hotel  Molino

Falcade

éé

 Hotel Ombrettola

Cena ze skipasem 6 dni Civetta:

Ceny dla dzieci pokój z rodzicami : 
0-3 lat: GRATIS, 3 - 8 lat: 180 €, 8 - 12 lat: 360 €, 12 – 16 lat: 465 €

515 € /osoba dorosła (dopłata do jedynki 105 €)

Cena ze skipasem 6 dni Trevalli:

Ceny dla dzieci pokój z rodzicami : 
0-2 lat: GRATIS, 3 - 6 lat: 180 €, 7 - 10 lat: 380 €, 11 – 16 lat: 420 €

510 € /osoba dorosła (dopłata do jedynki 45 €)

Cena ze skipasem 6 dni Trevalli:

Ceny dla dzieci pokój z rodzicami : 
do 2 lat: GRATIS, 2 - 12 lat: 300 €, 12 – 16 lat: 500 €

Cena ze skipasem 6 dni Trevalli:

Ceny dla dzieci pokój z rodzicami : 
do 2 lat: GRATIS, 2 - 12 lat: 300 €, 12 – 16 lat: 500 €

640 €

580 €

/osoba dorosła (w pokoju Standard)

doplata do pokoju Delux 50€
dopłata do jedynki 105 €

1

/osoba dorosła (w pokoju Standard)

doplata do pokoju Delux 50€
dopłata do jedynki 105 €

1

570 € /osoba dorosła (dopłata do jedynki 105 €)

NARCIARSKIE OSTATKI
(marzec)

TERMIN:
18/03.2017 (sobota) – 25/03.2017 (sobota))

54 PL:  +48 601  411  335      ITA: +39 333  56  10  193 E-MAIL: GALATOUR@GALATOUR.PLKONTAKT: WIĘCEJ INFORMACJI O HOTELACH NA WWW.GALATOUR.PL

Cena zawiera zakwaterowanie w hotelu, 7 śniadań (bufet)+7 obiadokolacji (bufet+menu do wyboru), basen i jakuzi 
(dot. Hotelu MOLINO), karnet narciarski 6 dni Trevalli, ubezpieczenie NNW/KL/RATOWNICTWO GÓRSKIE Signal Iduna, 
opłata klimatyczna, opieka GALA-TOUR, podatek VAT. Cena nie zawiera napojów do kolacji.
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sezon  2016/17

6

Od ubiegłego sezonu rozpoczęliśmy współpracę z eleganckim hotelem  
czterogwiazdkowym położonym nad jeziorem w miejscowości Alleghe, 
około 300 m do stacji początkowej Civetta. Hotel posiada 35 pokoi – 
podzielonych na 3 kategorie, wszystkie urządzone komfortowo w stylu 
Tyrolskim. W hotelu znajduje się bar – czynny do późnych godzin,  
restauracja z dobrą włoską kuchnią, sale TV, salonik biznesowy, do 
dyspozycji gości nowoczesne centrum odnowy biologicznej,nowoczesna  
przechowalnia sprzętu narciarskiego, na terenie hotelu internet wi-fi.  
Hotel dysponuje prywatnym skibusem . 

cena zawiera:

zakwaterowanie w hotelu (7 noclegów)

Centrum Odnowy Biologicznej  

7 śniadań bufet szwedzki, 7 obiadokolacji (bufet sałatkowy, menu do wyboru)

przedstawiciel biura GALA-TOUR w Falcade

ubezpieczenie NNW i KL oraz OC Narciarskie Signal Iduna Travel,
UWAGA! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych

taksa klimatyczna, podatek VAT

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ZNIŻKI: dzieci 0 - 2 lat: GRATIS, dzieci 3 – 7 lat: 50% zniżki, dzieci 8 - 14 lat: 35% zniżki,powyżej 
14 lat - 20% zniżki (3 i 4 łóżko) dopłata do jedynki: 80€, pokój 2-osobowy jako jedynka - dopłata 210€.

Alleghe

Sporthotel  „Europa
éééé

od

540€

550€

920€

540€

570€

600€

620€

670€

540€

520€

620€

990€

600€

640€

670€

690€

740€

610€

590€

650€

1030€

630€

670€

710€

730€

770€

640€

620€

TERMINY COMFORT SUPERIOR JUNIOR SUITE

(z kolacją sylwestrową) (z kolacją sylwestrową) (z kolacją sylwestrową)

BOŻE NARODZENIE
18/12. - 25/12.2016

SYLWESTER 
25/12. -  02/01.2017
(8 dni)

02/01. - 08/01.2017
(6 dni)

08/01. - 22/01.2017
11/03. - 18/03.2017

22/01 .- 05/02.2017

05/02. - 19/02.2017
04/03. - 11/03.2017

19/02. - 04/03.2017

18/03. - 25/03.2017

25/03. - 01/04.2017

Hotel GARNI “ESPERIA” i apartamenty “ESPERIA” mieszczą się w budynku 
na przeciwko wyciągu na Civette (około 40 m), oddane do użytku w 2006 
roku. 

Hotel i apartamenty są prowadzone przez rodzinę z tradycjami piwnymi 
usytuowane nad miejscowym browarem. Przy hotelu znajdują się sklepy, 
restauracje i pizzeria. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, 
telefon i telewizor, na terenie hotelu znajduje się sala śniadaniowa.

Apartamenty „ESPERIA” to 2 duże, ekskluzywne apartamenty 2 pokojowe 
typu TRILO 6, gustownie urządzone, dobrze wyposażone w sprzęt 
kuchenny.

Hotelik /Garni (tylko ze śniadaniem) to nowa alternatywa dla naszych 
klientów. 

Alleghe

Esperia
éé

HOTEL
APARTAMENTY

Hotel/Garni “ESPERIA” Apartamenty “ESPERIA”

cena zawiera: cena zawiera:

zakwaterowanie w Hotelu ESPERIA - zakwaterowanie w apartamencie (od 
7 noclegów, 7 śniadań (bufet) soboty 16.00 do soboty 9.00)

ubezpieczenie NNW, KL opłata za media (światło, gaz, woda, 
/Ratownictwo Górskie Signal Iduna ogrzewanie)
Travel (nie zawiera opcji choroby bielizna pościelowa (bez ręczników), 
przewlekłe) sprzątanie końcowe apartamentu
opłata klimatyczna, podatek VAT podatek VAT, taxa klimatyczna 
Przedstawiciel Galatour w Falcade dodatkowo płatne:

Zniżki dla dzieci: od 0 do 4 lat 70 € kaucja zwrotna 150,-€ /apartament
(łóżeczko), 3-4 łóżko zniżka 25%, 

Ubezpieczenie NNW/KL/Ratownictwo jedynka dopłata 50%
Górskie - obowiązkowo 40 PLN/osoba

Ubezpieczenie OC narciarskie – opcja 

Należy zabrać ze sobą środki czystości

ź

ź ź

ź ź

ź

ź ź

ź

ź

ź

ź

220€

250€

270€

300€

1000€

1150€

950€

1350€

TERMINY

do 10/12.2016
07/01.-28/01.2017
18/03.-16/04.2017 

10/12.- 17/12.2016
28/01.-04/02.2017
04/03.-18/03.2017

17/12. -24/12.2016

24/12.- 07/01.2017

HOTEL APARTAMENTY

Cena za 7 dni pobytu od osoby:

od

220€

cena nie zawiera:  napoje do kolacji, karnet narciarski, hydromasaż i masaże

7

www.galatour.pl

cena zawiera:

zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)

7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)

ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie Signal Iduna 
Ubezpieczenie nie zawiera opcji z tytułu chorób przewlekłych 

podatek VAT

opłata  klimatyczna

przedstawiciel Biura GALA-TOUR w Falcade

ź

ź

ź

ź

ź

ź

To rodzinny hotel trzygwiazdkowy (23 pokoi), położony około 1.2 km od 
stacji początkowej w Alleghe. Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, w łazience suszarka na wyposażeniu, ładnie urządzone, czyste, 
w pokoju telefon i TV/SAT, możliwość dokwaterowania max. jednej osoby 
do niektórych pokoi, miła atmosfera i dobra kuchnia.
W hotelu znajduje się restauracja z widokiem na jezioro, przechowalnia 
nart, salonik, tawerna przeznaczona na imprezy prywatne z widokiem na 
jezioro. Przed hotelem parking dla gości hotelowych. 

od

350€

7

7

7

7

7

7

TERMIN DNI CENA

01/12.-22/12.2016
07/01.-21/01.2017
25/03.-01/04.2017

22/12.-28/12.2016
21/01.-28/01.2017
04/03.-11/03.2017

28/12.-07/01.2017

28/01.-18/02.2017
25/02.-04/03.2017

18/02.-25/02.2017

11/03.-25/03.2017

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

350

410€

510€

420€

440€

370€

€

cena nie zawiera:  opłaty za karnet narciarski,  napoje do kolacji

Alleghe - Masare

ééé

Hotel  Adriana

éé

Esperia
hotel - karczma piwna - browar

www.hotelgarniesperia.it

SPECJALNE 

RA
BA

TY

DLA KLIENTÓW

GAL
AT

OUR

ZNIŻKI: dzieci 0 - 3 lat ( 50%), dzieci 3 – 7 lat ( 20%), powyżej 8 lat 3-cie łóżko (10%), 
dopłata do jedynki: 105€
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ź ź

ź

ź ź

ź

ź

ź

ź

220€

250€

270€

300€

1000€

1150€

950€

1350€

TERMINY

do 10/12.2016
07/01.-28/01.2017
18/03.-16/04.2017 

10/12.- 17/12.2016
28/01.-04/02.2017
04/03.-18/03.2017

17/12. -24/12.2016

24/12.- 07/01.2017

HOTEL APARTAMENTY

Cena za 7 dni pobytu od osoby:

od

220€

cena nie zawiera:  napoje do kolacji, karnet narciarski, hydromasaż i masaże

7

www.galatour.pl

cena zawiera:

zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)

7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)

ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie Signal Iduna 
Ubezpieczenie nie zawiera opcji z tytułu chorób przewlekłych 

podatek VAT

opłata  klimatyczna

przedstawiciel Biura GALA-TOUR w Falcade

ź

ź

ź

ź

ź

ź

To rodzinny hotel trzygwiazdkowy (23 pokoi), położony około 1.2 km od 
stacji początkowej w Alleghe. Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, w łazience suszarka na wyposażeniu, ładnie urządzone, czyste, 
w pokoju telefon i TV/SAT, możliwość dokwaterowania max. jednej osoby 
do niektórych pokoi, miła atmosfera i dobra kuchnia.
W hotelu znajduje się restauracja z widokiem na jezioro, przechowalnia 
nart, salonik, tawerna przeznaczona na imprezy prywatne z widokiem na 
jezioro. Przed hotelem parking dla gości hotelowych. 

od

350€

7

7

7

7

7

7

TERMIN DNI CENA

01/12.-22/12.2016
07/01.-21/01.2017
25/03.-01/04.2017

22/12.-28/12.2016
21/01.-28/01.2017
04/03.-11/03.2017

28/12.-07/01.2017

28/01.-18/02.2017
25/02.-04/03.2017

18/02.-25/02.2017

11/03.-25/03.2017

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

350

410€

510€

420€

440€

370€

€

cena nie zawiera:  opłaty za karnet narciarski,  napoje do kolacji

Alleghe - Masare

ééé

Hotel  Adriana

éé

Esperia
hotel - karczma piwna - browar

www.hotelgarniesperia.it

SPECJALNE 

RA
BA

TY

DLA KLIENTÓW

GAL
AT

OUR

ZNIŻKI: dzieci 0 - 3 lat ( 50%), dzieci 3 – 7 lat ( 20%), powyżej 8 lat 3-cie łóżko (10%), 
dopłata do jedynki: 105€



KATEGORIE APARTAMENTÓW w DOLOMITACH 

MONO
(dla 2 osób)

BILO
(dla 4 osób)

TRILO
(dla max.6 osób)

1

1

do 25/12 .2016
14/01. - 21/01.2017

po 26/03.2017

07/01.-14/01.2017
21/01.- 04/02.2017
04/03. - 25/03.2017

04/02. - 04/03.2017 24/12. - 07/01.2017
typ apartamentu
ilość osób

termin

510 €

830 €

1.070 €

545 €

905 €

1.150 €

635 €

1.020 €

1.300€

850 €

1.270 €

1.600 €

Możliwość zamówienia dostawki w apartamentach: 95 € za tydzień 

Ceny za apartament za tydzień (sobota/sobota).

cena zawiera:
ź Zakwaterowanie w apartamencie od godz. 16.00
ź opłata za media (światło, gaz, woda, bielizna pościelowa, ręczniki)
ź sprzątanie końcowe apartamentu

dodatkowo płatne:
ź karnet narciarskich
ź kaucja zwrotna: 110 € za apartament
ź Centrum Odnowy Biologicznej (10 €/osoba/dzień)
ź Ubezpieczenie NNW/KL/Ratownictwo Górskie – OBLIGATORYJNIE 

40 PLN/osoba
ź Ubezpieczenie OC - opcjonalnie
ź możliwość zamówienia śniadań: 10,-€/dzień lub 60,-€/tydzień:dla dzieci 

zniżki 2-10 lat : 5,-€/dzień 
ź opłata klimatyczna płatna w Recepcji (1 €/dziennie osoby powyżej 12lat)

Rezydencja zlokalizowana przy trasie narciarskiej -  znanej Rossigniolce 
przy CAVERSON – do centrum Falcade 7 km. W budynku znajduje się 36 
apartamentów głównie typu BILO 4 i MONO 2. Wszystkie gustownie 
urządzone i dobrze wyposażone czekają na klientów GALA-TOUR. 
Apartamenty posiadają  balkony, TV SAT, połączenie wi-fi (odpłatne) oraz 
sejf. Na terenie rezydencji znajduje się: sala kominkowo-telewizyjna z 
barem czynnym do późnych godzin (możliwość wykupienia śniadań), 
nowoczesna przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking dla gości, 
pralnia, Centrum Odnowy Biologicznej – sauna, bio-sauna, hydromasaż: 
odpłatne.

        PRZEZ CAŁY SEZON na miejscu znajduje się Przedstawiciel Biura GALA-TOUR .

MONO apartament typu studio, jedno pomieszczenie, aneks 
kuchenny, łazienka z prysznicem lub wanną, wc, tv, 
łóżka małżeńskie czasami oddzielone ścianką, (ilość 
miejsc do spania 2-4).

BILO 2/4 /6 apartament dwupokojowy, składa się z sypialni 
małżeńskiej, pokoju dziennego z aneksem kuchennym i 
rozkładaną kanapą dwuosobową, łazienki z prysznicem 
lub wanną, wc, tv. (ilość miejsc do spania 2-6 ), 
w niektórych apartamentach możliwość zakwatero-
wania dodatkowej osoby (dostawka).

TRILO 4/5 apartament składający się z trzech pomieszczeń: pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym, dwóch sypialni 
(jedna sypialnia małżeńska i druga z łóżkiem 
piętrowych, bądź dwoma oddzielnymi łóżkami) , 
łazienka z wanną lub prysznicem, wc, tv (ilość miejsc do 
spania 4 - 5).

TRILO 5/6 apartament trzypokojowy, składający się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą 
dwuosobową oraz dwóch sypialni (jedna z łóżkiem 
małżeńskim i druga z łóżkiem  piętrowym lub dwoma 
pojedynczymi łóżkami), łazienki z wanną lub 
prysznicem, wc, tv (ilość miejsc 5-6). Niektóre 
apartamenty posiadają dwie łazienki.

QUADRILO 6/8 apartament czteropokojowy, składa się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym, trzech sypialni, 
łazienki z prysznicem lub wanną, wc, tv (ilość miejsc do 
spania 6-8), niektóre apartamenty mają dwie łazienki 
i łóżka piętrowe.

MANSARDY 6/7apartamenty nietypowe , najczęściej usytuowane na 
poddaszu, przestronne, salon z aneksem kuchennym 
i rozkładaną dwuosobową kanapą, często - antresola 
z miejscami do spania , jedna sypialnia małżeńska, 
łazienka z prysznicem lub wanną, wc, tv ( ilość miejsc 
6-7). Polecane dla rodzin lub przyjaciół.

apartamenty 
na trasie narciarskiej 
Caverson 

Falcade

Panorama
ééé

od

510€

9

www.galatour.pl

8

sezon  2016/17

W tym sezonie jak zwykle proponujemy Państwu szereg różnych apartamentów w Falcade. W naszej ofercie 
znajdziecie apartamenty blisko wyciągu Villa ALESSANDRA i Ciasa MOLINO, jak i oddalone do około 2 km dobrze 
Wam znane Villa CONCORDIA i MALIBU. Do dyspozycji Państwa są różne  kategorie apartamentów, których opis 
znajdziecie na str. 8.
Wszystkie proponowane apartamenty są bardzo wygodne i funkcjonalne, dobierane indywidualnie według 
Waszych potrzeb i upodobań. We wszystkich rezydencjach znajduje się przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
a przed budynkami parking oraz sklepy spożywcze.

WSZYSTKIE APARTAMENTY SĄ DOBRZE WYPOSAŻONE 
W SPRZĘT KUCHENNY.

Apartamenty w Falcade

typ apartamentu
ilość osób

590€

1.090€

590€

680€

670

1.390€

670€

840€

€ 770

1.520€

770€

920€

€ 870

1.900€

870€

1.050€

€ 500

750€

460€

520€

€ 660

1.080€

640€

690€

€ 720

1.190€

720€

760€

€ 1.040

1.900€

1.000€

1.040€

€ 1.040

1.910€

1.000€

1.040€

€

Centrum Falcade
800-2000 m od wyciągów 

Falcade/Caviola około 3000 m od wyciągów
Villa CONCORDIA / MALIBU / Casa di BIASIO

MONO
3/4

BILO
4

TRILO
4

TRILO
6

BILO
2

BILO
4

BILO
5

MANSARDA
6/8

QUADRILO
Casa de Biasio

do 24/12.2016

24/12. - 07/01.2017

07/01. - 04/02.2017
25/02. - koniec sezonu

04/02. - 25/02.2017

typ apartamentu
ilość osób

750€

1.090€

750€

780€

820€

1.390€

820€

940€

900€

1.520€

900€

1.040€

1.020€

1.900€

1.020€

1.070€

1.100€

2.140€

1.110€

1.290€

880€

1.390€

880€

990€

1.090€

1.900€

1.090€

1.230€

do 24/12.2016

24/12. - 07/01.2017

07/01. - 04/02.2017
25/02. - koniec sezonu

04/02. - 25/02.2017

Ciasa MOLINO - Casa al BOSCO, Casa Mulaz
30-100 m od wyciągów

MONO
2/4

BILO
4

TRILO
4

TRILO
6

BILO
4

QUADRILO
6

TRILO
6

Villa ALESSANDRA 

 Ceny za apartament za tydzień: (sprzątanie końcowe, opłata klimatyczna wliczona)

W apartamentach  istnieje możliwość zamówienia dostawki:  80 € za tydzień

Ciasa MOLINO

Villa ALESSANDRA

Casa MULAZ

Concordia & Malibu

Casa FALCADE

Malibu

cena zawiera: dodatkowo płatne:
źzakwaterowanie w apartamencie (od soboty 16.00  źkaucja zwrotna: 150,-€/ za apartament

do soboty 9.00) źwypożyczenie pościeli 10 €/tydzień /komplet
źopłata za media (światło, gaz, woda) źskipas
źsprzątanie końcowe apartamentu źUBEZPIECZENIE NNW/KL/Ratownictwo Górskie : 
źpodatek VAT 40 PLN/osoba  OBOWIĄZKOWO
źopłata  klimatyczna ubezpieczenie OC - opcja, choroby przewlekłe - 

opcja

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ: środki czystości oraz bieliznę pościelową (dot. apartamentów CONCORDIA/MALIBU)

PRZEZ CAŁY SEZON na miejscu znajduje się Przedstawiciel Biura GALA-TOUR 

Szkolenia w okresie ferii zimowych
Koszt od osoby za cały tydzień: 1.125 PLN 
Dla klientów zamawiających i płacących na 2 tygodnie 
przed przyjazdem koszt: 980 PLN 

Minimalna ilość dzieci na zajęciach to 4 osoby. 

POLSKA SZKOŁA NARCIARSKA

Zajęcia w grupach poniżej 4 – dzieci 
 BĘDĄ ODWOŁYWANE.



KATEGORIE APARTAMENTÓW w DOLOMITACH 

MONO
(dla 2 osób)

BILO
(dla 4 osób)

TRILO
(dla max.6 osób)

1

1

do 25/12 .2016
14/01. - 21/01.2017

po 26/03.2017

07/01.-14/01.2017
21/01.- 04/02.2017
04/03. - 25/03.2017

04/02. - 04/03.2017 24/12. - 07/01.2017
typ apartamentu
ilość osób

termin

510 €

830 €

1.070 €

545 €

905 €

1.150 €

635 €

1.020 €

1.300€

850 €

1.270 €

1.600 €

Możliwość zamówienia dostawki w apartamentach: 95 € za tydzień 

Ceny za apartament za tydzień (sobota/sobota).

cena zawiera:
ź Zakwaterowanie w apartamencie od godz. 16.00
ź opłata za media (światło, gaz, woda, bielizna pościelowa, ręczniki)
ź sprzątanie końcowe apartamentu

dodatkowo płatne:
ź karnet narciarskich
ź kaucja zwrotna: 110 € za apartament
ź Centrum Odnowy Biologicznej (10 €/osoba/dzień)
ź Ubezpieczenie NNW/KL/Ratownictwo Górskie – OBLIGATORYJNIE 

40 PLN/osoba
ź Ubezpieczenie OC - opcjonalnie
ź możliwość zamówienia śniadań: 10,-€/dzień lub 60,-€/tydzień:dla dzieci 

zniżki 2-10 lat : 5,-€/dzień 
ź opłata klimatyczna płatna w Recepcji (1 €/dziennie osoby powyżej 12lat)

Rezydencja zlokalizowana przy trasie narciarskiej -  znanej Rossigniolce 
przy CAVERSON – do centrum Falcade 7 km. W budynku znajduje się 36 
apartamentów głównie typu BILO 4 i MONO 2. Wszystkie gustownie 
urządzone i dobrze wyposażone czekają na klientów GALA-TOUR. 
Apartamenty posiadają  balkony, TV SAT, połączenie wi-fi (odpłatne) oraz 
sejf. Na terenie rezydencji znajduje się: sala kominkowo-telewizyjna z 
barem czynnym do późnych godzin (możliwość wykupienia śniadań), 
nowoczesna przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking dla gości, 
pralnia, Centrum Odnowy Biologicznej – sauna, bio-sauna, hydromasaż: 
odpłatne.

        PRZEZ CAŁY SEZON na miejscu znajduje się Przedstawiciel Biura GALA-TOUR .

MONO apartament typu studio, jedno pomieszczenie, aneks 
kuchenny, łazienka z prysznicem lub wanną, wc, tv, 
łóżka małżeńskie czasami oddzielone ścianką, (ilość 
miejsc do spania 2-4).

BILO 2/4 /6 apartament dwupokojowy, składa się z sypialni 
małżeńskiej, pokoju dziennego z aneksem kuchennym i 
rozkładaną kanapą dwuosobową, łazienki z prysznicem 
lub wanną, wc, tv. (ilość miejsc do spania 2-6 ), 
w niektórych apartamentach możliwość zakwatero-
wania dodatkowej osoby (dostawka).

TRILO 4/5 apartament składający się z trzech pomieszczeń: pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym, dwóch sypialni 
(jedna sypialnia małżeńska i druga z łóżkiem 
piętrowych, bądź dwoma oddzielnymi łóżkami) , 
łazienka z wanną lub prysznicem, wc, tv (ilość miejsc do 
spania 4 - 5).

TRILO 5/6 apartament trzypokojowy, składający się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą 
dwuosobową oraz dwóch sypialni (jedna z łóżkiem 
małżeńskim i druga z łóżkiem  piętrowym lub dwoma 
pojedynczymi łóżkami), łazienki z wanną lub 
prysznicem, wc, tv (ilość miejsc 5-6). Niektóre 
apartamenty posiadają dwie łazienki.

QUADRILO 6/8 apartament czteropokojowy, składa się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym, trzech sypialni, 
łazienki z prysznicem lub wanną, wc, tv (ilość miejsc do 
spania 6-8), niektóre apartamenty mają dwie łazienki 
i łóżka piętrowe.

MANSARDY 6/7apartamenty nietypowe , najczęściej usytuowane na 
poddaszu, przestronne, salon z aneksem kuchennym 
i rozkładaną dwuosobową kanapą, często - antresola 
z miejscami do spania , jedna sypialnia małżeńska, 
łazienka z prysznicem lub wanną, wc, tv ( ilość miejsc 
6-7). Polecane dla rodzin lub przyjaciół.

apartamenty 
na trasie narciarskiej 
Caverson 

Falcade

Panorama
ééé

od

510€

9

www.galatour.pl
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sezon  2016/17

W tym sezonie jak zwykle proponujemy Państwu szereg różnych apartamentów w Falcade. W naszej ofercie 
znajdziecie apartamenty blisko wyciągu Villa ALESSANDRA i Ciasa MOLINO, jak i oddalone do około 2 km dobrze 
Wam znane Villa CONCORDIA i MALIBU. Do dyspozycji Państwa są różne  kategorie apartamentów, których opis 
znajdziecie na str. 8.
Wszystkie proponowane apartamenty są bardzo wygodne i funkcjonalne, dobierane indywidualnie według 
Waszych potrzeb i upodobań. We wszystkich rezydencjach znajduje się przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
a przed budynkami parking oraz sklepy spożywcze.

WSZYSTKIE APARTAMENTY SĄ DOBRZE WYPOSAŻONE 
W SPRZĘT KUCHENNY.

Apartamenty w Falcade

typ apartamentu
ilość osób

590€

1.090€

590€

680€

670

1.390€

670€

840€

€ 770

1.520€

770€

920€

€ 870

1.900€

870€

1.050€

€ 500

750€

460€

520€

€ 660

1.080€

640€

690€

€ 720

1.190€

720€

760€

€ 1.040

1.900€

1.000€

1.040€

€ 1.040

1.910€

1.000€

1.040€

€

Centrum Falcade
800-2000 m od wyciągów 

Falcade/Caviola około 3000 m od wyciągów
Villa CONCORDIA / MALIBU / Casa di BIASIO

MONO
3/4

BILO
4

TRILO
4

TRILO
6

BILO
2

BILO
4

BILO
5

MANSARDA
6/8

QUADRILO
Casa de Biasio

do 24/12.2016

24/12. - 07/01.2017

07/01. - 04/02.2017
25/02. - koniec sezonu

04/02. - 25/02.2017

typ apartamentu
ilość osób

750€

1.090€

750€

780€

820€

1.390€

820€

940€

900€

1.520€

900€

1.040€

1.020€

1.900€

1.020€

1.070€

1.100€

2.140€

1.110€

1.290€

880€

1.390€

880€

990€

1.090€

1.900€

1.090€

1.230€

do 24/12.2016

24/12. - 07/01.2017

07/01. - 04/02.2017
25/02. - koniec sezonu

04/02. - 25/02.2017

Ciasa MOLINO - Casa al BOSCO, Casa Mulaz
30-100 m od wyciągów

MONO
2/4

BILO
4

TRILO
4

TRILO
6

BILO
4

QUADRILO
6

TRILO
6

Villa ALESSANDRA 

 Ceny za apartament za tydzień: (sprzątanie końcowe, opłata klimatyczna wliczona)

W apartamentach  istnieje możliwość zamówienia dostawki:  80 € za tydzień

Ciasa MOLINO

Villa ALESSANDRA

Casa MULAZ

Concordia & Malibu

Casa FALCADE

Malibu

cena zawiera: dodatkowo płatne:
źzakwaterowanie w apartamencie (od soboty 16.00  źkaucja zwrotna: 150,-€/ za apartament

do soboty 9.00) źwypożyczenie pościeli 10 €/tydzień /komplet
źopłata za media (światło, gaz, woda) źskipas
źsprzątanie końcowe apartamentu źUBEZPIECZENIE NNW/KL/Ratownictwo Górskie : 
źpodatek VAT 40 PLN/osoba  OBOWIĄZKOWO
źopłata  klimatyczna ubezpieczenie OC - opcja, choroby przewlekłe - 

opcja

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ: środki czystości oraz bieliznę pościelową (dot. apartamentów CONCORDIA/MALIBU)

PRZEZ CAŁY SEZON na miejscu znajduje się Przedstawiciel Biura GALA-TOUR 

Szkolenia w okresie ferii zimowych
Koszt od osoby za cały tydzień: 1.125 PLN 
Dla klientów zamawiających i płacących na 2 tygodnie 
przed przyjazdem koszt: 980 PLN 

Minimalna ilość dzieci na zajęciach to 4 osoby. 

POLSKA SZKOŁA NARCIARSKA

Zajęcia w grupach poniżej 4 – dzieci 
 BĘDĄ ODWOŁYWANE.



cena zawiera: 

ź zakwaterowanie w hotelu (7 noclegów)
ź 7 śniadań – bufet, 7 obiadokolacji ( menu do wyboru, bar sałatkowy ) 
ź Centrum Odnowy Biologicznej
ź przedstawiciel Biura/rezydent  na miejscu przez cały sezon
ź ubezpieczenie NNW , KL ,OC/Ratownictwo Górskie 

UWAGA! Powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
ź opłata klimatyczna
ź podatek VAT

cena nie zawiera:    
kosztu skipasu  , napoje do kolacji płatne extra, Centrum Estetyczne 

od

485€

od

450€

ZNIŻKI: dzieci 0-2 GRATIS, dzieci od 2-5 lat (50 %) dzieci od 5-10 lat (30%), dzieci 10 12 lat (20%), 
powyżej 12 lat 3-cie i 4-te łóżko (10%). Dopłata do jedynki: 35% 
HOTEL AKCEPTUJE MAŁE PIESKI koszt: 20 € za dzień 

-

Rodzinny , ekskluzywny hotel 3*** zasługujący na Państwa uwagę, spełni 
wymagania nawet bardzo wymagających klientów. Usytuowany 
w Falcade około 300m od stacji początkowej MOLINO, jeden przystanek 
skibusem. Hotel z miłą, rodzinną atmosferą ,wyśmienitą kuchnią włoską, 
dobrze zaopatrzoną piwniczką w wyszukane gatunki win z najlepszych 
światowych winnic. Hotel  urządzony w starym Tyrolskim stylu z wszelkimi 
wygodami, duże i  eleganckie pokoje, wszystkie z TVSAT, linią 
telefoniczną, sejfem. Bezpłatny dostęp do internetu na terenie hotelu. 
Przystanek skibusu pod hotelem. Centrum Odnowy Biologicznej - sauna, 
whirlpool, jakuzi oraz Centrum Estetyczne do dyspozycji gości. 
Przechowalnia sprzętu narciarskiego z osobnym wejściem, monitoro-
wana. Restauracja, bar – czynny do ostatniego klienta  i sala telewizyjna do 
dyspozycji.

Czterogwiazdkowy hotel położony w najlepszym miejscu około 30 m od  
wyciągu FALCADE – MOLINO, jest ulubionym hotelem naszych klientów. 
Posiada dwie kategorie pokoi: standard (pokoje 2-osobowe mniejsze) 
i DeLux (większe, ładniejsze, mogą być rodzinne 4-osobowe). Wszystkie  
wyposażone w TVSAT i telefon, sejf, suszarka do włosów oraz minibar. 
Ponadto w hotelu do dyspozycji gości: basen, sauna, jakuzi, solarium, sala 
zabaw, bar i tawerna. Na terenie hotelu znajduje się przechowalnia sprzętu 
narciarskiego przed hotelem parking wyłącznie dla gości, wifi.

Falcade

éééé

Hotel  Molino

Falcade 

ééé

Hotel  Belvedere

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

450€

700€

480€

470€

530€

490€

770€

540€

510€

570€

TERMINY pokój STANDARD pokój DELUX

19/12. - 26/12.2016
07/01. - 14/01.2017
04/03. - 25/03.2017

26/12. - 02/01.2017
7 DNI POBYTU

02/01. - 07/01.2017
5 DNI POBYTU

14/01. - 11/02.2017

11/02. - 04/03.2017

kolacja sylwestrowa w ceniekolacja sylwestrowa w cenie

ZNIŻKI: dzieci 0 - 2 lat (obligatoryjnie łóżeczko 100 € /tydzień), dzieci 2 – 11,9: 50% zniżki (3 łóżko), 
dzieci powyżej 12 lat: 20% zniżki (3 łóżko), dopłata do jedynki 175 € /tydzień, pokój 2-osobowy jako 
jedynka  - dopłata 60%

cena zawiera:  
zakwaterowanie w hotelu (7 noclegów),7 śniadań bufet szwedzki, 7 
obiadokolacji ( bufet sałatkowy, menu do wyboru), kolacja sylwestrowa 
basen i jakuzi w cenie
opieka przedstawiciela Galatour
ubezpieczenie NNW i KL oraz OC Narciarskie Signal Iduna Travel

opłata klimatyczna, podatek VAT

cena nie zawiera: 
koszt skipasu (w okresach od 08/01.-04/02. i od 11/03, - do końca sezonu  ceny 
promocyjne)
sauna i solarium
napoje do kolacji 

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

UWAGA! Powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

7

580 €

530 €7

7

7

7

485 €

670 €

TERMIN DNI CENA

990 € (z kolacją sylwestrową)

do - 24/12.2016 
07/01. - 21/01.2017
04/03. - do końca sezonu

24/12. - 31/01.2017

31/12. - 07/01.2017

21 /01. - 25/02.2017

25/02. - 04/03.2017

cena zawiera:  

zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)

7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (bufet sałatkowy, menu do wyboru)

Centrum Odnowy Biologicznej

ubezpiecenie NNW,KL/Ratownictwo Górskie /OC Narciarskie Signal Iduna
UWAGA! Ubezpieczenie nie zawiera opcji z tytułu chorób przewlekłych  

opłata klimatyczna, podatek VAT

opieka Przedstawiciela Gala-Tour

skibus hotelowy

Cena nie zawiera opłaty za karnet narciarski (w okresach od 08/01.-04/02. i od 
11/03. do końca sezonu ceny promocyjne) oraz napojów do kolacji.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

od

480€

Rodzinny, elegancki, czterogwiazdkowy hotel, położony w cichej dzielnicy 
Falcade. Do dyspozycji gości czeka 27 ładnie urządzonych pokoi, we 
wszystkich TVSAT, radio, telefon, sejf, łazienki wyposażone są w suszarkę 
do włosów.

Nowoczesne Centrum Odnowy Biologicznej z sauną fińska i turecką, 
wirlpool, kąpielami Kneeipa oraz solarium i gabinetem masażu. Dobre 
zaplecze rozrywkowo-kongresowe: bar, tawerna, dobrze zaopatrzona 
piwnica winna, prywatne muzeum oraz sala wielofunkcyjna. Na terenie 
hotelu wifi. Hotel dysponuje prywatnym skibusem, który codziennie 
dowozi swoich gości do wyciągu, przechowalnią sprzętu narciarskiego, 
przed hotelem znajduje się parking dla gości.

ZNIŻKI: dzieci od 0-4 lat gratis (w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra 50%), dzieci od 4-6 lat 30%, 
dzieci od 6–10 lat 20%, 3 i 4 łóżko w pokoju 2-osobowym 10%, dopłata do jedynki: + 20%

Dla grup  przyjaciół (powyżej 25 osób )  specjalne ceny

Falcade

éééé

Park Hotel Arnica

7

7

7

7

7

480 €

TERMIN DNI CENA

480 €

580 €

515 €

695 €
(z kolacją sylwestrową)

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

GRUDZIEŃ 2016

do 22.12.2016

ŚWIĘTA/SYLWESTER

22.12.2016  -  08.01.2017

STYCZEŃ 2017

08.01.2017 -  28.01.2017

LUTY 2017 

28.01.2017 – 04.03.2017

MARZEC 2017

04.03.2017 – koniec sezonu

11

www.galatour.pl

10

sezon  2016/17

4 odzież sportowa i narty

4 wypożyczalnia sprzętu sportowego

4 serwis

4 odzież sportowa i narty

4 wypożyczalnia sprzętu sportowego

4 serwis

W FALCADE już od 30 lat!W FALCADE już od 30 lat!

SPECJALNE 

RA
BA

TY

DLA KLIENTÓW

GAL
AT

OUR



cena zawiera: 

ź zakwaterowanie w hotelu (7 noclegów)
ź 7 śniadań – bufet, 7 obiadokolacji ( menu do wyboru, bar sałatkowy ) 
ź Centrum Odnowy Biologicznej
ź przedstawiciel Biura/rezydent  na miejscu przez cały sezon
ź ubezpieczenie NNW , KL ,OC/Ratownictwo Górskie 

UWAGA! Powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
ź opłata klimatyczna
ź podatek VAT

cena nie zawiera:    
kosztu skipasu  , napoje do kolacji płatne extra, Centrum Estetyczne 

od

485€

od

450€

ZNIŻKI: dzieci 0-2 GRATIS, dzieci od 2-5 lat (50 %) dzieci od 5-10 lat (30%), dzieci 10 12 lat (20%), 
powyżej 12 lat 3-cie i 4-te łóżko (10%). Dopłata do jedynki: 35% 
HOTEL AKCEPTUJE MAŁE PIESKI koszt: 20 € za dzień 

-

Rodzinny , ekskluzywny hotel 3*** zasługujący na Państwa uwagę, spełni 
wymagania nawet bardzo wymagających klientów. Usytuowany 
w Falcade około 300m od stacji początkowej MOLINO, jeden przystanek 
skibusem. Hotel z miłą, rodzinną atmosferą ,wyśmienitą kuchnią włoską, 
dobrze zaopatrzoną piwniczką w wyszukane gatunki win z najlepszych 
światowych winnic. Hotel  urządzony w starym Tyrolskim stylu z wszelkimi 
wygodami, duże i  eleganckie pokoje, wszystkie z TVSAT, linią 
telefoniczną, sejfem. Bezpłatny dostęp do internetu na terenie hotelu. 
Przystanek skibusu pod hotelem. Centrum Odnowy Biologicznej - sauna, 
whirlpool, jakuzi oraz Centrum Estetyczne do dyspozycji gości. 
Przechowalnia sprzętu narciarskiego z osobnym wejściem, monitoro-
wana. Restauracja, bar – czynny do ostatniego klienta  i sala telewizyjna do 
dyspozycji.

Czterogwiazdkowy hotel położony w najlepszym miejscu około 30 m od  
wyciągu FALCADE – MOLINO, jest ulubionym hotelem naszych klientów. 
Posiada dwie kategorie pokoi: standard (pokoje 2-osobowe mniejsze) 
i DeLux (większe, ładniejsze, mogą być rodzinne 4-osobowe). Wszystkie  
wyposażone w TVSAT i telefon, sejf, suszarka do włosów oraz minibar. 
Ponadto w hotelu do dyspozycji gości: basen, sauna, jakuzi, solarium, sala 
zabaw, bar i tawerna. Na terenie hotelu znajduje się przechowalnia sprzętu 
narciarskiego przed hotelem parking wyłącznie dla gości, wifi.

Falcade

éééé

Hotel  Molino

Falcade 

ééé

Hotel  Belvedere

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

450€

700€

480€

470€

530€

490€

770€

540€

510€

570€

TERMINY pokój STANDARD pokój DELUX

19/12. - 26/12.2016
07/01. - 14/01.2017
04/03. - 25/03.2017

26/12. - 02/01.2017
7 DNI POBYTU

02/01. - 07/01.2017
5 DNI POBYTU

14/01. - 11/02.2017

11/02. - 04/03.2017

kolacja sylwestrowa w ceniekolacja sylwestrowa w cenie

ZNIŻKI: dzieci 0 - 2 lat (obligatoryjnie łóżeczko 100 € /tydzień), dzieci 2 – 11,9: 50% zniżki (3 łóżko), 
dzieci powyżej 12 lat: 20% zniżki (3 łóżko), dopłata do jedynki 175 € /tydzień, pokój 2-osobowy jako 
jedynka  - dopłata 60%

cena zawiera:  
zakwaterowanie w hotelu (7 noclegów),7 śniadań bufet szwedzki, 7 
obiadokolacji ( bufet sałatkowy, menu do wyboru), kolacja sylwestrowa 
basen i jakuzi w cenie
opieka przedstawiciela Galatour
ubezpieczenie NNW i KL oraz OC Narciarskie Signal Iduna Travel

opłata klimatyczna, podatek VAT

cena nie zawiera: 
koszt skipasu (w okresach od 08/01.-04/02. i od 11/03, - do końca sezonu  ceny 
promocyjne)
sauna i solarium
napoje do kolacji 

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

UWAGA! Powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

7

580 €

530 €7

7

7

7

485 €

670 €

TERMIN DNI CENA

990 € (z kolacją sylwestrową)

do - 24/12.2016 
07/01. - 21/01.2017
04/03. - do końca sezonu

24/12. - 31/01.2017

31/12. - 07/01.2017

21 /01. - 25/02.2017

25/02. - 04/03.2017

cena zawiera:  

zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)

7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (bufet sałatkowy, menu do wyboru)

Centrum Odnowy Biologicznej

ubezpiecenie NNW,KL/Ratownictwo Górskie /OC Narciarskie Signal Iduna
UWAGA! Ubezpieczenie nie zawiera opcji z tytułu chorób przewlekłych  

opłata klimatyczna, podatek VAT

opieka Przedstawiciela Gala-Tour

skibus hotelowy

Cena nie zawiera opłaty za karnet narciarski (w okresach od 08/01.-04/02. i od 
11/03. do końca sezonu ceny promocyjne) oraz napojów do kolacji.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

od

480€

Rodzinny, elegancki, czterogwiazdkowy hotel, położony w cichej dzielnicy 
Falcade. Do dyspozycji gości czeka 27 ładnie urządzonych pokoi, we 
wszystkich TVSAT, radio, telefon, sejf, łazienki wyposażone są w suszarkę 
do włosów.

Nowoczesne Centrum Odnowy Biologicznej z sauną fińska i turecką, 
wirlpool, kąpielami Kneeipa oraz solarium i gabinetem masażu. Dobre 
zaplecze rozrywkowo-kongresowe: bar, tawerna, dobrze zaopatrzona 
piwnica winna, prywatne muzeum oraz sala wielofunkcyjna. Na terenie 
hotelu wifi. Hotel dysponuje prywatnym skibusem, który codziennie 
dowozi swoich gości do wyciągu, przechowalnią sprzętu narciarskiego, 
przed hotelem znajduje się parking dla gości.

ZNIŻKI: dzieci od 0-4 lat gratis (w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra 50%), dzieci od 4-6 lat 30%, 
dzieci od 6–10 lat 20%, 3 i 4 łóżko w pokoju 2-osobowym 10%, dopłata do jedynki: + 20%

Dla grup  przyjaciół (powyżej 25 osób )  specjalne ceny

Falcade

éééé

Park Hotel Arnica

7

7

7

7

7

480 €

TERMIN DNI CENA

480 €

580 €

515 €

695 €
(z kolacją sylwestrową)

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

GRUDZIEŃ 2016

do 22.12.2016

ŚWIĘTA/SYLWESTER

22.12.2016  -  08.01.2017

STYCZEŃ 2017

08.01.2017 -  28.01.2017

LUTY 2017 

28.01.2017 – 04.03.2017

MARZEC 2017

04.03.2017 – koniec sezonu

11

www.galatour.pl

10

sezon  2016/17

4 odzież sportowa i narty

4 wypożyczalnia sprzętu sportowego

4 serwis

4 odzież sportowa i narty

4 wypożyczalnia sprzętu sportowego

4 serwis

W FALCADE już od 30 lat!W FALCADE już od 30 lat!

SPECJALNE 

RA
BA

TY

DLA KLIENTÓW

GAL
AT

OUR



Hotel OMBRETTOLA to mały (10 pokoi), rodzinny hotel usytuowany 
w centrum Falcade, około 1 km od stacji początkowej . 
Pokoje są gustownie urządzone – z pełnym węzłem sanitarnym, tv, 
zadbany, czysty, bardzo wygodny, a właściciele są dyspozycyjni i bardzo 
mili. 

W hotelu znajduje się sala restauracyjna, w której serwuje się śniadania 
i obiadokolacje, bar, a przed hotelem miejsca parkingowe dla gości, 
przystanek skibusu około 80m.

Falcade – Molino

ZNIŻKI DLA DZIECI: od 0 do 2 lat gratis, od 2 do 6 lat (40%), od 6 do 10 lat (20%), 
od 10 do 12 lat (10%), JEDYNKA : dopłata 40€

TERMIN CENA ZA POBYT OD OSOBY

Cena za 7 dni pobytu od osoby (sobota -sobota):

DODATKOWO PŁATNE: ·KARNET NARCIARSKI  
( w okresach od 08/01.-04/02. I od 11/03. do końca sezonu ceny promocyjne)

cena zawiera:
zakwaterowanie w Hotelu  - 7 noclegów
7 śniadań (bufet), 7 obiadokolacji (menu) - (napoje do kolacji płatne extra )
ubezpieczenie NNW , KL /Ratownictwo Górskie /OC narciarskie  Signal Iduna Travel
UWAGA! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
opiekę polskiego rezydenta i instruktora narciarskiego program narciarski
podatek VAT, opłata klimatyczna

ź

ź

ź

ź

ź

W tym sezonie wraca do nas oferta hotelu "FELICE". Ten rodzinny hotel 
prowadzony przez rodzinę Valt, usytuowany w miejscowości Caviola di 
Falcade, 2 km od stacji początkowej Falcade MOLINO był ulubionym  
hotelem naszych klientów. Przy hotelu znajduje się przystanek skibusu. 
Hotel częściowo po gruntownym remoncie dlatego do dyspozycji gości - 
część pokoi znajduje się w starej części hotelu i 2 piętra to pokoje nowe. We 
wszystkich pokojach pełny węzeł sanitarny, telefon i telewizor. Na terenie 
hotelu znajduje się sala restauracyjna, bar, sauna, solarium 
i przechowalnia sprzętu narciarskiego oraz dodatkowa sala telewizyjna do 
dyspozycji gości.

od

320€

Caviola di Falcade

éé

 Hotel Felice

GRUDZIEŃ 2016

do - 21/12.2016

BOŻE NARODZENIE 2016

21/12.- 28/12.2016

SYLWESTER  2016

28/12.- 07/01.2017

STYCZEŃ 2017 

07/01. - 04/02.2017

LUTY 2017

04/02. - 04/03.2017

MARZEC 2017 

04/03. - koniec sezonu

295 €

320 €

420 €

295 €

350 €

295 €

od

295€

cena zawiera:
zakwaterowanie w Hotelu FELICE - 7 noclegów (w pierwszej kolejności 
kwaterujemy w nowej części)
7 śniadań (bufet), 7 obiadokolacji (menu) napoje do kolacji płatne extra
ubezpieczenie NNW, KL /Ratownictwo Górskie Signal Iduna Travel

opiekę polskiego rezydenta i instruktora narciarskiego
program narciarski
podatek VAT, opłata klimatyczna

DODATKOWO PŁATNE: KARNET NARCIARSKI 
(w okresach od 08/01.-04/02. I od 11/03. do końca sezonu ceny promocyjne)

ź

ź

ź

ź

ź

ź

UWAGA ! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych  

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

350 €

470 €

350 €

400 €

350 €

320 €

440 €

320 €

370 €

320 €

TERMINY nowa część stara część

GRUDZIEŃ 2016

do 24/12.2016

ŚWIĘTA/SYLWESTER

24/12.2016 - 07/01.2017

STYCZEŃ 2017

07/01. - 04/02.2017

LUTY 2017

04/02. - 04/03.2017

MARZEC/KWIECIEŃ 2017

04/03. - końca sezonu

ZNIŻKI DLA DZIECI:  od 0 do  2 lat    gratis,    od 2 do  5 lat :  40% ,     od 6 do 9 lat: 30%
                                                od 10 do 12 lat (3-cie łóżko)    10%

7

7

380 €

470 €

410 €

390 €

7

7

TERMIN DNI CENA

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

To mały rodzinny hotelik dwugwiazdkowy (13 pokoi), położony 50 m od 
stacji początkowej wyciągu Falcade – Molino. Pokoje 2-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, ładnie urządzone, czyste, w pokoju telefon i TV,  
możliwość dokwaterowania maksymalnie jednej osoby do niektórych 
pokoi, miła atmosfera i dobra kuchnia. W hotelu znajduje się jadalnia, sala 
kominkowo-telewizyjna, przechowalnia nart oraz PIZZERIA – najlepsza 
w okolicy. Przed hotelem parking dla gości hotelowych.

ZNIŻKI: dzieci 0–3 lat (50%), dzieci 3–8 lat (30%), powyżej 8 lat 3-cie łóżko (10% ), dopłata do jedynki: 75 €

od

380€

cena zawiera:
zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie  Signal Iduna
UWAGA ! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób 
przewlekłych  
podatek VAT, opłata klimatyczna
opieka przedstawiciela Biura GALA-TOUR 

ź

ź

ź

ź

ź

 Cena nie zwiera opłaty za karnet narciarski
( w okresach od 08/01.-04/02. i od 11/03. do końca sezonu  ceny promocyjne)

Falcade

éé

 Hotel Montanara

do  -  24/12.16

08/01.- 28/01.17

24/12. - 08/01.17

28/01. - 04/03.17

04/03. - końca sezonu

1312

sezon  2016/17 www.galatour.pl

Dorośli

Junior 
ur. po 30.11.98

Senior 
ur. przed 30.11.49    

1

1

Dorośli

Junior 
ur. po 26.11.2000

Senior 
ur. przed 26.11.1951

1

1

Przed sezonem
26/11. - 24/12.16

NISKI 
08/01 – 04/02.17

19/03 – końca sezonu

sezon WYSOKI 
25/12 – 07/01.17
05/02 – 18/03.17

sezon 

Skipassy 6 dniowe :  Tre Valli & Civetta kombinowane 4+2 i  3+3 

Skipassy 6 dniowe : Dolomiti Superski  

DZIECI URODZONE PO 26.11.2008  SKIPASS GRATIS 

 
CENY OFICJALNE SEZON 2016/2017

SKIPASSY

3V 4+2 3+3

193€

135€

174€

209€

229€

146€

161€

188€

206€

217€

152€

195€

217€

152€

196€

234€

258€

164€

181€

211€

232€

244€

171€

220€

241€

169€

217€

261€

287€

182€

201€

235€

258€

271€

189€

244€

3V 4+2 3+3 3V 4+2 3+3

PROMOCYJNE CENY - DLA KLIENTÓW GALA-TOUR w terminach:

TreValli: do 24/12.2016, 08/01. - 04/02. i od 11/03. - do końca sezonu 
Civetta: do 24/12.2016, 08/01. - 11/02. i od 04/03. - do końca sezonu !

Falcade

éé

 Hotel Ombrettola



Hotel OMBRETTOLA to mały (10 pokoi), rodzinny hotel usytuowany 
w centrum Falcade, około 1 km od stacji początkowej . 
Pokoje są gustownie urządzone – z pełnym węzłem sanitarnym, tv, 
zadbany, czysty, bardzo wygodny, a właściciele są dyspozycyjni i bardzo 
mili. 

W hotelu znajduje się sala restauracyjna, w której serwuje się śniadania 
i obiadokolacje, bar, a przed hotelem miejsca parkingowe dla gości, 
przystanek skibusu około 80m.

Falcade – Molino

ZNIŻKI DLA DZIECI: od 0 do 2 lat gratis, od 2 do 6 lat (40%), od 6 do 10 lat (20%), 
od 10 do 12 lat (10%), JEDYNKA : dopłata 40€

TERMIN CENA ZA POBYT OD OSOBY

Cena za 7 dni pobytu od osoby (sobota -sobota):

DODATKOWO PŁATNE: ·KARNET NARCIARSKI  
( w okresach od 08/01.-04/02. I od 11/03. do końca sezonu ceny promocyjne)

cena zawiera:
zakwaterowanie w Hotelu  - 7 noclegów
7 śniadań (bufet), 7 obiadokolacji (menu) - (napoje do kolacji płatne extra )
ubezpieczenie NNW , KL /Ratownictwo Górskie /OC narciarskie  Signal Iduna Travel
UWAGA! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
opiekę polskiego rezydenta i instruktora narciarskiego program narciarski
podatek VAT, opłata klimatyczna

ź

ź

ź

ź

ź

W tym sezonie wraca do nas oferta hotelu "FELICE". Ten rodzinny hotel 
prowadzony przez rodzinę Valt, usytuowany w miejscowości Caviola di 
Falcade, 2 km od stacji początkowej Falcade MOLINO był ulubionym  
hotelem naszych klientów. Przy hotelu znajduje się przystanek skibusu. 
Hotel częściowo po gruntownym remoncie dlatego do dyspozycji gości - 
część pokoi znajduje się w starej części hotelu i 2 piętra to pokoje nowe. We 
wszystkich pokojach pełny węzeł sanitarny, telefon i telewizor. Na terenie 
hotelu znajduje się sala restauracyjna, bar, sauna, solarium 
i przechowalnia sprzętu narciarskiego oraz dodatkowa sala telewizyjna do 
dyspozycji gości.

od

320€

Caviola di Falcade

éé

 Hotel Felice

GRUDZIEŃ 2016

do - 21/12.2016

BOŻE NARODZENIE 2016

21/12.- 28/12.2016

SYLWESTER  2016

28/12.- 07/01.2017

STYCZEŃ 2017 

07/01. - 04/02.2017

LUTY 2017

04/02. - 04/03.2017

MARZEC 2017 

04/03. - koniec sezonu

295 €

320 €

420 €

295 €

350 €

295 €

od

295€

cena zawiera:
zakwaterowanie w Hotelu FELICE - 7 noclegów (w pierwszej kolejności 
kwaterujemy w nowej części)
7 śniadań (bufet), 7 obiadokolacji (menu) napoje do kolacji płatne extra
ubezpieczenie NNW, KL /Ratownictwo Górskie Signal Iduna Travel

opiekę polskiego rezydenta i instruktora narciarskiego
program narciarski
podatek VAT, opłata klimatyczna

DODATKOWO PŁATNE: KARNET NARCIARSKI 
(w okresach od 08/01.-04/02. I od 11/03. do końca sezonu ceny promocyjne)

ź

ź

ź

ź

ź

ź

UWAGA ! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych  

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

350 €

470 €

350 €

400 €

350 €

320 €

440 €

320 €

370 €

320 €

TERMINY nowa część stara część

GRUDZIEŃ 2016

do 24/12.2016

ŚWIĘTA/SYLWESTER

24/12.2016 - 07/01.2017

STYCZEŃ 2017

07/01. - 04/02.2017

LUTY 2017

04/02. - 04/03.2017

MARZEC/KWIECIEŃ 2017

04/03. - końca sezonu

ZNIŻKI DLA DZIECI:  od 0 do  2 lat    gratis,    od 2 do  5 lat :  40% ,     od 6 do 9 lat: 30%
                                                od 10 do 12 lat (3-cie łóżko)    10%

7

7

380 €

470 €

410 €

390 €

7

7

TERMIN DNI CENA

Cena za tydzień pobytu od osoby HB:

To mały rodzinny hotelik dwugwiazdkowy (13 pokoi), położony 50 m od 
stacji początkowej wyciągu Falcade – Molino. Pokoje 2-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, ładnie urządzone, czyste, w pokoju telefon i TV,  
możliwość dokwaterowania maksymalnie jednej osoby do niektórych 
pokoi, miła atmosfera i dobra kuchnia. W hotelu znajduje się jadalnia, sala 
kominkowo-telewizyjna, przechowalnia nart oraz PIZZERIA – najlepsza 
w okolicy. Przed hotelem parking dla gości hotelowych.

ZNIŻKI: dzieci 0–3 lat (50%), dzieci 3–8 lat (30%), powyżej 8 lat 3-cie łóżko (10% ), dopłata do jedynki: 75 €

od

380€

cena zawiera:
zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie  Signal Iduna
UWAGA ! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób 
przewlekłych  
podatek VAT, opłata klimatyczna
opieka przedstawiciela Biura GALA-TOUR 

ź

ź

ź

ź

ź

 Cena nie zwiera opłaty za karnet narciarski
( w okresach od 08/01.-04/02. i od 11/03. do końca sezonu  ceny promocyjne)

Falcade

éé

 Hotel Montanara

do  -  24/12.16

08/01.- 28/01.17

24/12. - 08/01.17

28/01. - 04/03.17

04/03. - końca sezonu

1312

sezon  2016/17 www.galatour.pl

Dorośli

Junior 
ur. po 30.11.98

Senior 
ur. przed 30.11.49    

1

1

Dorośli

Junior 
ur. po 26.11.2000

Senior 
ur. przed 26.11.1951

1

1

Przed sezonem
26/11. - 24/12.16

NISKI 
08/01 – 04/02.17

19/03 – końca sezonu

sezon WYSOKI 
25/12 – 07/01.17
05/02 – 18/03.17

sezon 

Skipassy 6 dniowe :  Tre Valli & Civetta kombinowane 4+2 i  3+3 

Skipassy 6 dniowe : Dolomiti Superski  

DZIECI URODZONE PO 26.11.2008  SKIPASS GRATIS 

 
CENY OFICJALNE SEZON 2016/2017

SKIPASSY

3V 4+2 3+3

193€

135€

174€

209€

229€

146€

161€

188€

206€

217€

152€

195€

217€

152€

196€

234€

258€

164€

181€

211€

232€

244€

171€

220€

241€

169€

217€

261€

287€

182€

201€

235€

258€

271€

189€

244€

3V 4+2 3+3 3V 4+2 3+3

PROMOCYJNE CENY - DLA KLIENTÓW GALA-TOUR w terminach:

TreValli: do 24/12.2016, 08/01. - 04/02. i od 11/03. - do końca sezonu 
Civetta: do 24/12.2016, 08/01. - 11/02. i od 04/03. - do końca sezonu !

Falcade

éé

 Hotel Ombrettola



od

410€

Dla miłośników apre ski i nocnego życia proponujemy wyjazd do Moeny.

W ubiegłym sezonie podjęliśmy współpracę z hotelem „Stella Alpina” 
w centrum Moeny. To śliczny rodzinny, trzygwiazdkowy hotel 
z tradycjami, usytuowany około 100 m (zejście schodami) od samego serca 
tej narciarskiej miejscowości, w której znajdziemy sklepy, piano bary, 
dyskoteki. Hotel który do dyspozycji ma 27 pokoi podzielonych na dwie 
kategorie: CLASSIC i SUPERIOR, pokoje duże 2-osobowe i rodzinne 
z pełnym węzłem sanitarnym, ładnie urządzonych w pokojach: telefon 
i TV, internet WiFi dostępny na terenie hotelu.

W hotelu do dyspozycji gości: tawerna, sala restauracyjna i telewizyjna, 
bar, sala zabaw dla dzieci, nowoczesna przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, malutkie centrum odnowy biologicznej oraz parking dla 
gości przed hotelem. Hotel słynie z dobrej włoskiej kuchni.

Moena

ééé

Hotel  StellaAlpina

8

7

7

7

7

880 €

TERMIN DNI CENA

410 €

480 €

440 €

640 €

(z kolacją sylwestrową)
26/12. - 02/01.2017

01/01. - 08/01.2017

08/01. - 12/02.2017

12/03. - 26/03.2017

12/02. - 05/03.2017

05/03. - 12/03.2016 

ZNIŻKI:
dzieci 0 – 2 lat: GRATIS, dzieci 2 – 4 lat: ( 70%), dzieci 4 – 10 lat: (40%), dzieci 10- 14 lat: (30% ), powyżej 
14 lat: (15%), dopłata do jedynki: 20%, pokój dwuosobowy jako jedynka dopłata: 50%, pokój 
SUPERIOR dopłata: 5,-€/dziennie

cena zawiera:
zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie  Signal Iduna,
UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
podatek VAT, taxa klimatyczna
Przedstawiciel GALA-TOUR w Falcade

cena nie zawiera:
opłaty za karnet narciarski (w okresach  od 08/01.-04/02. i od 11/03.-końca 
sezonu ceny promocyjne) 
skibus hotelowy płatny 

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

sezon  2016/17 www.galatour.pl

cena nie zawiera: 
napoje do kolacji 
karnet narciarski ( w okresach od 
08/01.-04/02. i od 11/03. do końca 
sezonu cena promocyjna ) 
skibus z Moeny

ź

ź

ź

cena zawiera:  
źzakwaterowanie w hotelu (7 noclegów)
ź7 śniadań bufet szwedzki, 7 obiadokolacji (bufet sałatkowy, menu do wyboru)
źubezpieczenie NNW i KL oraz OC Narciarskie Signal Iduna Travel

UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych 
źopieka przedstawiciela biura GALA-TOUR
źpodatek VAT, taksa klimatyczna
źkolacja sylwestrowa

Trzygwiazdkowy Hotel „IDEALE” to nasza nowa propozycja dla Was. Mały 
rodzinny hotel położony jest w spokojnym miejscu w samym centrum 
Moeny. 16 pokoi podzielonych jest na 3 kategorie: comfort, pokoje 
rodzinne i superior, wszystkie przestronne, wygodne, ładnie urządzone 
i osobiście doglądane przez właścicieli. Restauracja hotelowa jest znana 
z dobrej kuchni. W hotelu znajduje się barek, sala TV, salonik biznesowy,  
przechowalnia sprzętu narciarskiego, na terenie hotelu internet wi-fi, 
a przed hotelem znajduje się parking dla gości. Serdecznie zapraszamy 
hotel skromny, ale warty polecenia.

580€

370€

410€

620€

410€

440€

650€

440€

480€

TERMINY COMFORT FAMILY SUPERIOR

ZNIŻKI: dzieci 0 - 2 lat: zniżka 50%, dzieci 2 – 6 lat: 30% zniżki, dzieci 6 - 12 lat: 20% zniżki,powyżej 
               12 lat - 10% zniżki (3 i 4 łóżko) dopłata do jedynki: 100€.

 Cena  za tydzień pobytu  od osoby HB:(niedziela - niedziela)

od

370€

24/12. - 08/01.2017

08/01. - 04/02.2017
11/03. - 09/04.2017

04/02. - 11/03.2017

Moena

ééé

Hotel  L `

Predazzo

ééé

Hotel  Touring
To rodzinny hotel z tradycjami w centrum Predazzo, który od 50 lat  jest 
prowadzony przez rodzinę Felicetti. Dobre położenie hotelu - około 200 m 
do rynku to dodatkowy atut, dla osób, które lubią wieczorne życie. Do stacji 
początkowej Predazzo/Oberegen i do Bellamonte można dojechać  
miejskim skibusem (około 6 km). Hotel posiada 28 pokoi w 3 kategoriach,
 z pełnym węzłem sanitarnym, ładnie urządzonych, w pokojach: telefon
i TV, internet WiFi dostępny na terenie hotelu. W hotelu do dyspozycji 
gości centrum odnowy biologicznej, dyskoteka, sala restauracyjna 
i telewizyjna, bar-cukiernia z własnymi wyrobami, przechowalnia sprzętu 
narciarskiego oraz parking dla gości. Hotel słynie z dobrej włoskiej kuchni.

Cena za tydzień pobytu od osoby HB (niedziela-niedziela):

440 €

450 €

480 €

630 €

500 €

520 €

550 €

700 €

TERMINY pokój STANDARD pokój SUPERIOR

ZNIŻKI: dzieci 0 – 2 lat: GRATIS, rodzina 2+2 zniżka dla dzieci 50%, 
3-cie łóżko w pokoju: zniżka 30 %, dopłata do jedynki: 40%

do 24/12.2016
07/01. - 28/01.2017
18/03. - 18/04.2017

28/01. - 11/02.2017
11/03. - 18/03.2017

11/02. - 11/03.2017

24/12. - 07/01.2017 

cena zawiera:
źzakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
ź7 śniadań bufet  ,  7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
źubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie Signal Iduna 

UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
źpodatek VAT, taxa klimatyczna
źprzedstawiciel GALA-TOUR na miejscu

Cena nie zawiera opłaty za karnet narciarski.

od

440€

14
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od

410€

Dla miłośników apre ski i nocnego życia proponujemy wyjazd do Moeny.

W ubiegłym sezonie podjęliśmy współpracę z hotelem „Stella Alpina” 
w centrum Moeny. To śliczny rodzinny, trzygwiazdkowy hotel 
z tradycjami, usytuowany około 100 m (zejście schodami) od samego serca 
tej narciarskiej miejscowości, w której znajdziemy sklepy, piano bary, 
dyskoteki. Hotel który do dyspozycji ma 27 pokoi podzielonych na dwie 
kategorie: CLASSIC i SUPERIOR, pokoje duże 2-osobowe i rodzinne 
z pełnym węzłem sanitarnym, ładnie urządzonych w pokojach: telefon 
i TV, internet WiFi dostępny na terenie hotelu.

W hotelu do dyspozycji gości: tawerna, sala restauracyjna i telewizyjna, 
bar, sala zabaw dla dzieci, nowoczesna przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, malutkie centrum odnowy biologicznej oraz parking dla 
gości przed hotelem. Hotel słynie z dobrej włoskiej kuchni.

Moena

ééé

Hotel  StellaAlpina

8

7

7

7

7

880 €

TERMIN DNI CENA

410 €

480 €

440 €

640 €

(z kolacją sylwestrową)
26/12. - 02/01.2017

01/01. - 08/01.2017

08/01. - 12/02.2017

12/03. - 26/03.2017

12/02. - 05/03.2017

05/03. - 12/03.2016 

ZNIŻKI:
dzieci 0 – 2 lat: GRATIS, dzieci 2 – 4 lat: ( 70%), dzieci 4 – 10 lat: (40%), dzieci 10- 14 lat: (30% ), powyżej 
14 lat: (15%), dopłata do jedynki: 20%, pokój dwuosobowy jako jedynka dopłata: 50%, pokój 
SUPERIOR dopłata: 5,-€/dziennie

cena zawiera:
zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
ubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie/OC Narciarskie  Signal Iduna,
UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
podatek VAT, taxa klimatyczna
Przedstawiciel GALA-TOUR w Falcade

cena nie zawiera:
opłaty za karnet narciarski (w okresach  od 08/01.-04/02. i od 11/03.-końca 
sezonu ceny promocyjne) 
skibus hotelowy płatny 

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

sezon  2016/17 www.galatour.pl

cena nie zawiera: 
napoje do kolacji 
karnet narciarski ( w okresach od 
08/01.-04/02. i od 11/03. do końca 
sezonu cena promocyjna ) 
skibus z Moeny

ź

ź

ź

cena zawiera:  
źzakwaterowanie w hotelu (7 noclegów)
ź7 śniadań bufet szwedzki, 7 obiadokolacji (bufet sałatkowy, menu do wyboru)
źubezpieczenie NNW i KL oraz OC Narciarskie Signal Iduna Travel

UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych 
źopieka przedstawiciela biura GALA-TOUR
źpodatek VAT, taksa klimatyczna
źkolacja sylwestrowa

Trzygwiazdkowy Hotel „IDEALE” to nasza nowa propozycja dla Was. Mały 
rodzinny hotel położony jest w spokojnym miejscu w samym centrum 
Moeny. 16 pokoi podzielonych jest na 3 kategorie: comfort, pokoje 
rodzinne i superior, wszystkie przestronne, wygodne, ładnie urządzone 
i osobiście doglądane przez właścicieli. Restauracja hotelowa jest znana 
z dobrej kuchni. W hotelu znajduje się barek, sala TV, salonik biznesowy,  
przechowalnia sprzętu narciarskiego, na terenie hotelu internet wi-fi, 
a przed hotelem znajduje się parking dla gości. Serdecznie zapraszamy 
hotel skromny, ale warty polecenia.

580€

370€

410€

620€

410€

440€

650€

440€

480€

TERMINY COMFORT FAMILY SUPERIOR

ZNIŻKI: dzieci 0 - 2 lat: zniżka 50%, dzieci 2 – 6 lat: 30% zniżki, dzieci 6 - 12 lat: 20% zniżki,powyżej 
               12 lat - 10% zniżki (3 i 4 łóżko) dopłata do jedynki: 100€.

 Cena  za tydzień pobytu  od osoby HB:(niedziela - niedziela)

od

370€

24/12. - 08/01.2017

08/01. - 04/02.2017
11/03. - 09/04.2017

04/02. - 11/03.2017

Moena

ééé

Hotel  L `

Predazzo

ééé

Hotel  Touring
To rodzinny hotel z tradycjami w centrum Predazzo, który od 50 lat  jest 
prowadzony przez rodzinę Felicetti. Dobre położenie hotelu - około 200 m 
do rynku to dodatkowy atut, dla osób, które lubią wieczorne życie. Do stacji 
początkowej Predazzo/Oberegen i do Bellamonte można dojechać  
miejskim skibusem (około 6 km). Hotel posiada 28 pokoi w 3 kategoriach,
 z pełnym węzłem sanitarnym, ładnie urządzonych, w pokojach: telefon
i TV, internet WiFi dostępny na terenie hotelu. W hotelu do dyspozycji 
gości centrum odnowy biologicznej, dyskoteka, sala restauracyjna 
i telewizyjna, bar-cukiernia z własnymi wyrobami, przechowalnia sprzętu 
narciarskiego oraz parking dla gości. Hotel słynie z dobrej włoskiej kuchni.

Cena za tydzień pobytu od osoby HB (niedziela-niedziela):

440 €

450 €

480 €

630 €

500 €

520 €

550 €

700 €

TERMINY pokój STANDARD pokój SUPERIOR

ZNIŻKI: dzieci 0 – 2 lat: GRATIS, rodzina 2+2 zniżka dla dzieci 50%, 
3-cie łóżko w pokoju: zniżka 30 %, dopłata do jedynki: 40%

do 24/12.2016
07/01. - 28/01.2017
18/03. - 18/04.2017

28/01. - 11/02.2017
11/03. - 18/03.2017

11/02. - 11/03.2017

24/12. - 07/01.2017 

cena zawiera:
źzakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
ź7 śniadań bufet  ,  7 obiadokolacji (napoje płatne osobno)
źubezpieczenie KL/Ratownictwo Górskie Signal Iduna 

UWAGA !! powyższe ubezpieczenie nie zawiera opcji chorób przewlekłych
źpodatek VAT, taxa klimatyczna
źprzedstawiciel GALA-TOUR na miejscu

Cena nie zawiera opłaty za karnet narciarski.

od

440€

14

KUPON  R
ABATOW

Y

dla
 k

lie
ntó

w
 b

iu
ra

 G
ala

to
ur

www.sportnavalge.it





 wypożyczalnia sprzętu
     dla dzieci i dorosłych

serwis, sprzedaż 

 narty  snowboard

15




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

