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Hotel Angelo 3*** 

 

Passo Tonale 

Passo Tonale wraz z Pontedilegno oraz Temù to część kompleksu Adamello Ski. Do dyspozycji oddaje 

łącznie ponad  100 km tras w masywach górskich Adamello 

-Presanella. Wizytówką kompleksu jest bez wątpienia lodowiec Presena, który daje możliwość 

uprawiania narciarstwa przez cały rok.  

 

Hotel Angelo 3**** 

Rodzinnie prowadzony kameralny hotel, położony w centrum miejscowości Passo del Tonale na wysokości 

1883 m. n.p.m, ok. 115 m od wyciągów narciarskich. Bezpłatny przystanek ski busu przed hotelem. Goście 

hotelu mogą korzystać z przechowalni sprzętu narciarskiego, do dyspozycji jest również strefa wellness z 

sauną i łaźnią turecką, strefą relaksu, jacuzzi (z uwagi na Covid strefa wellness działa z limitem wejść po 10 

osób w dwóch zmianach, konieczność rezerwacji wejścia 

z wyprzedzeniem). Pokoje wyposażone są w TV, telefon oraz prywatne łazienki z suszarkami.  

 

Dzień 1: 

Zbiórka w umówionym miejscu o 21.50, pakowanie i około 22.30 wyjazd. Przejazd do Włoch przez Niemcy i 

Austrię. 

Dzień 2: 

Przyjazd do Włoch w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu od godziny 14.30.  Obiadokolacja 

i nocleg.  

Dzień 3-7: 

Codzienna jazda na nartach. Śniadania i obiadokolacje w hotelu. 

Dzień 8:  

Rano jazda na nartach. W godzinach popołudniowych powrót do hotelu, obiadokolacja. Następnie 

wykwaterowanie, odbiór lunchboxów i wyjazd w drogę powrotną do kraju. 

Dzień 9: 

Przyjazd na miejsce w godzinach popołudniowych.  
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Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje serwowane (wybór jednej 

z 3 opcji z menu), bufet sałatkowy, woda do obiadokolacji.   

 

Termin: 11 - 19.03.2022  Cena: 2390  zł/os  

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 17.12.2021 

WPŁATA ZALICZKI: 1000zł do 22.12 

 

Nr rachunku 67 1140 2004 0000 3802 7760 8788 

Wilda Travel ul. Górna Wilda 70/2, 61-564 Poznań 
 

Cena obejmuje: 

➢ Zakwaterowanie (6 noclegów, wyjazd w piątek po obiadokolacji), 

➢ wyżywienie: 6 śniadań i 7 obiadokolacji, lunchboxy na drogę powrotną, zgodnie 

z programem, 

 

➢ Korzystanie ze strefy wellness w hotelu, 

➢ transport autokarem LUX (klimatyzacja, cafe bar, video), 

➢ ubezpieczenie KL 100 000 PLN i NNW 10 000 PLN w wersji SKI (nie obejmuje chorób 

przewlekłych, oraz zdarzeń pod wpływem alkoholu – istnieje możliwość rozszerzenia 

ubezpieczenia w tym zakresie za dodatkową opłatą), prosimy uczestników o zabranie kart 

EKUZ,  

➢ opłaty parkingowe i drogowe, 

➢ VAT-marża. 

Cena nie obejmuje: 

➢ napojów do obiadokolacji poza wodą, 

➢ dopłaty do pokoju 1-osobowego, 

➢ skipassu.  

➢ opłaty klimatycznej płatnej przy zakwaterowaniu w hotelu – ok. 2 €/ osobę/ dzień. 

 

Skipass Pontedilegno-Tonale:  

Ilość dni Dorośli Młodzież – urodzeni 

między 01.12.2005 a 

30.11.2013 

Dzieci – urodzeni po 

30.11.2013* 

6 197 € 238 € 98 € 

Uwaga: Postaramy się wynegocjować rabat przy grupowym zakupie karnetu: około -5 lub -10 % - w trakcie 
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ustalania.  

Karnet obejmuje Ponte di Legno, Passo Tonale, lodowiec Presena i Temù:  

https://www.pontedilegnotonale.com/en/ 

Kaucja zwrotna za skipass: 5 €.  

* Przy zakupie skipassu dla dorosłego opiekuna, skipass dla dziecka gratis. 

 

Uwagi:  

Z uwagi na pandemię Covid-19, możliwe jest nałożenie przez Włochy i kraje tranzytowe dodatkowych 

warunków, które podróżni muszą spełnić przed wjazdem oraz po przylocie. Szczegółowe informacje na temat 

aktualnie obowiązujących przepisów, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na 

stronie: 

www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 

 

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. 

Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie zawsze ze sobą paszportu. Radzimy także 

podczas podróżowania przechowywać dowód osobisty i paszport w różnych miejscach. W przypadku 

kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót do Polski na drugim dokumencie. 

 

Warunki rezerwacji: 

Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia 

Uczestnictwa w Imprezie – do 7 dni od daty podpisania umowy. Koszt około 5,5% wartości imprezy. 

 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zawarte w cenie wycieczki nie obejmuje następstw chorób 

przewlekłych (choroby zdiagnozowanej i leczonej, będącej pod kontrolą lekarza, mającą długotrwały 

przebieg) – np. nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzyca, miażdżyca, alergia, choroby związane z 

tarczycą, choroby nowotworowe – zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas podróży – 

osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
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