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Drodzy narciarze!
Jak co roku zapraszamy na zimowe szaleństwo do „białej strefy” Monte Cimone! Niewątpliwą zaletą
naszego kurortu jest to, że nie jest on oblegany przez narciarzy z całej Europy. Mała migracja ludzi w ten rejon
spowodowała, że nawet w trakcie rosnących lawinowo w okolicy zachorować na COVID-19, pozostał niemal
nietknięty.
Otrzymujemy od Was wiele zapytań czy tej zimy wyjazd się odbędzie. Odpowiadamy TAK!
Mamy już wszystko przygotowane, a kompletna oferta jest już przesyłana zainteresowanym i udostępniana
w internecie.
Kilka ważnych informacji organizacyjnych:
1. Finansowa
Pandemia rządzi się swoimi prawami i nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie się działo w terminie naszego
wyjazdu. Zakładamy więc, że będziecie się obawiać swoje wpłacone pieniądze. Wychodząc naprzeciw temu
problemowi w porozumieniu z naszymi kontrahentami gwarantujemy pełny zwrot wpłat jeżeli:
1.1. sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizację turnusu,
1.2. zarażenie koronawirusem uniemożliwi udział w wyjeździe,
1.3. nie uzbieramy minimalnej ilości osób i odwołamy turnus.
Te ułatwienia niosą za sobą pewne ryzyko. Może się okazać, że osoby rezygnujące z wyjazdu tak zmniejszą ich
ilość, iż nie będziemy mogli pokryć kosztów organizacyjnych. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni odwołać
turnus lub żeby tego nie robić, za Waszą zgodną podnieść cenę.
W związku z powyższym ustalamy termin potwierdzenia organizacji wyjazdu na 20 stycznia 2021roku.
2. Sytuacja w Montecreto
2.1. Wyciąg obok hotelu
Wiemy, że jego budowa z powodu pandemii nie została niestety ukończona. Wobec tego, wzorem lat
poprzednich, będziemy przejeżdżać autokarem na Passo del Lupo. Ma to oczywiście swoją niewątpliwą
zaletę w postaci świetnej integracji i leczniczych napojów w trakcie dojazdów i powrotów!
2.2. W hotelu
Na ten moment mamy też informację, że w powodu obostrzeń we Włoszech nasz hotel ma zamkniętą
część restauracyjną, wobec czego wszystkie posiłki będą się odbywać w części barowej. To w zasadzie
również ma swoje plusy! Po obiadokolacji nie trzeba się nigdzie przenosić
Ten rok nie jest łatwy dla organizacji wyjazdów grupowych. Wszechobecne obostrzenia i ciągle zmieniające
się zasady podróżowania nie ułatwiają nam życia. Jak zawsze dokładamy wszelkich starań by im sprostać,
ale ma to sens tylko wtedy gdy jesteście z nami.
Dlatego bardzo liczymy na Wasz udział, aby móc wspólnie śmigać po stokach Monte Cimone.
Wszystkie niezbędne informacje o turnusie na stronie internetowej: awentur.pl/narty-wlochy-2021
W razie pytań zapraszamy do kontaktu!
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