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 26 OCAK – 1 ŞUBAT  
( Cumartesi - Cuma )  

 

6 GECE – 7 GÜN 
 

YETİŞKİN  :  1087 € 
2-10 YAŞ ÇOCUK :     987 € 

 

 

*  İTALYA’NIN EN İYİ KAYAK MERKEZİ   *  KEYİFLİ KASABA, MUHTEŞEM YEMEKLER 

   *  150 KM HER SEVİYEYE UYGUN PİSTLER     *  MADONNA’NIN EN ÖZEL OTELİNDE KONAKLAMA 

  

     18 Kasıma kadar opsiyonlu 

     0212 346 33 22         art@arttours.com       www.arttours.com 

 

FİYATA DAHİL HİZMETLER 

 İstanbul-Bergamo / Milano Havaalanı Pegasus ile tarifeli uçak bileti 
 6 gece  4+ butik otelinde konaklama 
 Havalimanı – otel transferleri 
 Açık büfe sabah kahvaltısı   
 Kayak, yaralanmaları içeren özel seyahat sigortası  
 Arttours rehberlik hizmetleri   
 Çocuk indirimi iki yetişkin ile aynı odada kalmak şartı ile geçerlidir  
 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 
 

 Öğlen ve akşam yemekleri, skipass / kayak malzemeleri ve belirtilmeyen ücretler  
 Yurtdışı çıkış harcı 15 TL, vizesi olmayanlar için vize masraf ve ücreti 140 € (Shengen vizesi) 
 Kredi kartı komisyonları peşin, 3 taksit ve 6 taksit için  

  

 

Özel 

Tur 

9. YILIMIZ 
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OTELİMİZ      

Madonna Di Campiglio'nun en güzel konumlarından birinde Dolomite kayalıklarının panoramik manzarasına sahip 
odaları bu yıl yenilenmiş modern otelimiz pistlerin hemen yanındadır. 

     

Otelimizde şömine ve sıcak bir ortama sahip bar, ünlü şefler yönetimindeki şık restoran, geniş ve kaliteli 
İtalyan/uluslararası bir şarap kav’ı bulunmaktadır. 

Otelin eşsiz konumu nedeniyle hem pistlere doğrudan çıkmanızı sağlarken hem de İtalyan lezzetlerini deneyebileceğiniz 
restoranlar ve ünlü İtalyan mağazalarının bulunduğu kasaba merkezine birkaç dakikada ulaşmanıza olanak 
sağlamaktadır. 

Otelin sizlere çeşitli alternatifler sunan wellness programları ve farklı masaj alternatifleri bulunmaktadır. 

 

     

 

MUHTEŞEM MADONNA... 
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İLAVE BİLGİLER 

Genel Shengen vizesi geçerlidir. Kredi kartınızı hemen her yerde kullanabilirsiniz.  

Ski Pass 5 GÜNLÜK Madonna: Büyük 209 €, Genç 146 €, Çocuk 105 €  

GSM GSM operatörünüzden İtalya’daki indirimler hakkında bilgi alınız.  
Tax free Pasaportunuzu yanınızda taşıyınız, aynı mağazadan 155 € ve üzeri alışveriş yaptığınızda tax free 

formunu doldurarak vergi iadesini havalimanındaki ödeme noktalarından nakit olarak veya kredi 
kartınıza iade edilecek şekilde geri alabilirsiniz. 
 

Lütfen iptal ve değişiklik şartları için www.arttours.com adresindeki paket tur sözleşmesini okuyunuz. 
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