Val di Fiemme visszavár!
szállás + félpanzó már 45€/éj ártól
Helyben fizetendő: „tourist tax” 2,2€/éj (14 év felett)

Park Hotel SAN CELSO***/ Bellamonte
Gyönyörű hegyvidéki környezetben, a Bellamonte/Alpe Lusia sí területtől 3 km-re.
Adottságainál fogva rendkívül alkalmas egyéni vendégek, családok, kisebb-nagyobb baráti
társaságok, iskolai és diákcsoportok fogadására is.
Az elmúlt években számos fejlesztés emelte a szállás színvonalát!(modernizált külső
homlokzat és belső burkolatok, új ágyak és TV a szobákban + napozó terasz + bár)
Herbal Szauna (70 ºC-os) + gőzkabin (Ingyenes!)
2 – 3 – 4 ágyas fürdős szobák. A 3. 4. ágy a legtöbb szobában emeletes ágy.
Hangulatos étterem, nagyméretű társalgó, recepció, lift, sí tároló; játékszoba (asztalitenisz,
pörgős foci, biliárd Free WIFI -- a közösségi térben!

Ellátás: félpanzió
-----------------------------------------------------------------------Hotel Panorama***/Panchia
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Val di Fiemme visszavár!

Val di fiemme központi részén (Predazzo fölött – gyönyörű kilátással a környező hegyekre)
helyezkedik el a 3 szintes, családi üzemeltetésű „sport”szálló; kényelmes szobák, hangulatos
közösségi terek, kiváló konyha! Férőhely kb. 90-95 fő.
Felszereltség
- 1- 2 - 3 - (4) ágyas, fürdős szobák (balkonosak!) Hajszárító,TV, WIFI
- étterem, bár a földszinten + társalgó, hangulatos közösségi és játékterem az alagsorban
- szauna-világ (finn és bio) gőz (török) fürdő + 6 személyes „jacuzzi” a nagy (napozó)terasz
hátsó részén!
- recepció, fitneszterem, hangulatos előtér közösségi részekkel, lift, parkoló, síléc és sícipő
tároló
Ellátás: félpanzió (büféreggeli + 3 fogásos vacsora + salátabüfé)

----------------------------------------------------Hotel ANCORA**** / Molina di Fiemme A fiemme-i
völgy bejáratánál, a cavalese-i sípályáktól 5 km-re (latemar-i síterülettől 15 km-re) csendes
környezetben található, rendkívül barátságos, családi vezetésű szálló.Magas színvonalú
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Val di Fiemme visszavár!
vendéglátás, felújított, gyönyörű szobák, remek konyha!
52-58€ /éj (szobatípustól függően)

1/1 felár: 10€/fő/éj

Helyben fizetendő: „tourist tax” 2,5€/éj (14 év felett)

Felszereltség:- 2 - 3 ágyas és 2+2 családi szobák- minden szobában színes TV, telefon és
hajszárító
- étterem, bár
- társalgó, TV- szoba
- Internet hozzáférési lehetőség- kismedence, szaunák (ingyenes)- szolárium, hidromassz.
kádak (fizetés ellenében)
- parkolási lehetőség a szálló előtt
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és háromfogásos menüválasztásos vacsora salátabárral)
Hetente egyszer: "ünnepi vacsora"
A szállások egész szezonban foglalhatók!
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