TARVISIO /Taliansko
Stredisko má výbornú polohu a
dostupnosť. Vzdialenosť z
Bratislavy je 430 km, s prístupom
po diaľnici.
Celkovo 32 km lyžiarskych
zjazdoviek, 60 km bežkárskych
tratí a snowpark pre freestylerov.
Tarvisio sa nachádza v údolí obklopenom Julskými Alpami, na hranici s Rakúskom. Je známe
hlavne motoristom prechádzajúcim tadiaľ po diaľnici na letnú dovolenku k Jadranu.
Prepravné zariadenia sú moderné - pohodlné kabínky nad Camporosso a spoľahlivé sedačky
prevažujúce nad Tarvisiom. Výsadou tohto údolia je vždy dostatok snehu, aj kompletné umelé
zasnežovanie.
Až prekvapivo dobrá je zjazdovka Prampero do Camporossa, ktorá má z romantického
pútnického miesta Monte Santo di Lussari do údolia úctyhodné prevýšenie 1.000 metrov.
Zjazdovky sú vhodné pre všetky úrovne lyžovania. Vyvážený mix zjazdoviek všetkých
náročností a dĺžka čiernych tratí zatieňuje mnohé slávnejšie strediská. Dostatočnú ponuku
jednoduchých svahov i krátkych prepravných zariadení pre najmenších a začiatočníkov nájdete
na úpätí areálu v Tarvisiu.
Oblasť ponúka aj 9 skvele upravovaných bežeckých tratí pre klasiku i korčuľovanie v
celkovej dĺžke vyše 50 kilometrov. Možnosti strediska dopĺňa zimný štadión v Pontebba, jazdy
so psím záprahom, výlety na snežniciach alebo hneď 2 možnosti nočného lyžovania.
Lyžiarska permanentka umožňuje prístup aj do neďalekej oblasti Sella Nevea / Bovec.
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Hotel Albergo Haberl ***
Hotel je umiestnený v historickom centre Tarvisia a prešiel nedávnou rekonštrukciou. Od svahu
je vzdialený 800 m.

Hotel International ***
Hotel sa nachádza v okrajovej časti Tarvisia, čo umožňuje peší presun k lyžiarskym svahom
cca 400 m (5-7 min. peši). Vzdialenosť od historického centra mesta je 800 m. V hoteli je k
dispozícii aj spoločenská miestnosť s krbom, typická taverna a tiež wellness centrum.

Hotel IL Cervo **** (za príplatok k cene 3*)
Výborný komfortný hotel je umiestnený priamo pri svahoch a 800 m od historického centra
Tarvisia. K dispozícii je wellness a bazén.
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Možný termín: január, február, marec
Termín 8-28.1.2018 a po 12.3.2018
Cena za ubytovanie (3* hotel) s polpenziou pre 1 osobu /4 noci: 140 €
Lyžiarske permanentky: 3 dni: 40 €, 4 dni: 50€
Termín 28.1.-12.3.2018
Cena za ubytovanie (3* hotel) s polpenziou pre 1 osobu /4 noci: 150 €
Lyžiarske permanentky: 3 dni: 55 €, 4 dni: 70€
Osoby zdarma: na každých 15 platiacich osôb 1 osoba zdarma (ubytovanie s
polpenziou + lyžiarska permanentka)
Príplatky: obedový balíček 10 €, teplý obed 12 €
Na vyžiadanie možná autobusová doprava.
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