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 מלוןלשהייה ב 91-8120מחירון 
"TURISMO ANTICO BORGO OLYMPICHOTEL "   

 OSPIAZZעיירה  ב
להכנה חצי פנסיון + אפשרות  בתנאי או יותר שבועשהייה של ל  יורובללילה מחירים 

 .)היפוך ארוחות( עצמית של כריכים מארוחת בוקר לצהריים ופנסיון מלא בשבת
 

 
מבוגר 

 בחדר זוגי
 2-6ילד בגיל 

 בחדר הורים 
 7-11ילד בגיל 

 בחדר הורים
מבוגר שלישי או 

  בחדר יותר
 יחיד חדר ל

יחיד בחדר 
 זוגי

1-20/12/18 100 70 80 90 120 140 

20/12/18-6/1/19 120 85 95 110 145 170 

6/1-3/2/19 100 70 80 90 120 140 

3/2-3/3/19 110 80 90 100 130 150 

3/3-31/3/19 100 70 80 90 120 140 
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חצי פנסיון + אפשרות להכנה  בתנאי לשהייה של פחות משבוע ללילהיורו  מחירים ב

לשוהים  )היפוך ארוחות( פנסיון מלא בשבת. כולל עצמית של כריכים מארוחת בוקר לצהריים
 .לילות 4לפחות 

 

 
מבוגר 

 בחדר זוגי
 2-6ילד בגיל 

 בחדר הורים 
 7-11ילד בגיל 

 בחדר הורים
בוגר שלישי או מ

  בחדר יותר
 יחיד חדר ל

יחיד בחדר 
 זוגי

1-20/12/2018 110 80 90 100 130 150 

20/12/18-6/1/19 130 90 105 115 145 170 

6/1-3/2/19 110 80 90 100 130 150 

3/2-3/3/19 120 90 100 110 145 170 

3/3-31/3/19 110 80 90 100 130 150 
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 הערות כלליות:
 

 

 עבור מיטת תינוק יורו ללילה 10 תוספת תייםעד גיל שנ :קותתינו . 
 

 יחזקאל שיינפלד מבני ברק.הרב  הכשרות למהדרין תחת השגחת 
 

 יורו לילד  20-יורו למבוגר ו 30לילות או פחות:  3רוחת שבת לשוהים ספת לאות 
      (2-12). 

 

  .מחירשבת וארוחות ארוחות בוקר וערב המסעדה פתוחה גם לאורחים מבחוץ . 
 יורו. מחיר לארוחות ילדים:  ארוחת 35יורו, ערב  15למבוגרים: ארוחת בוקר  לארוחות       

 יורו לילד. 30-יורו למבוגר ו 40ורו. מחיר לכל ארוחת שבת: י 25יורו, ערב  12בוקר        
  

 :שבועות  3יורו לאדם )דמי רישום(. עד  50חודש מהכניסה למלון: עד  דמי ביטול 
 שבוע מיוםביטול פחות מ .75%עד שבוע , 50%ם שבועיי מהמחיר הכולל. עד 25%      
 מחייב תשלום מלא. הכניסה       
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 אזור פונצולו בלבד פס-מחירון סקי
 

 הערות חשובות
 2002.30.11נער שנולד אחרי  -נוער. 1030.11.20ילד שנולד אחרי  :ילד 
  :אחד על אחד( א לילד אחד מלווה על ידי מבוגר שמשלם מחיר מל פס חינם מאותו סוג-סקימבצע ילד חינם( 
  :באזור הסקי פס ליותר מיום אחד ניתנת האפשרות לרכוש בכל קופה -לכל מי שרכש סקיהשלמה לאזור מורחב

מארילבה -ומדונה, פולגרידה קמפיליו אקספרס-יורו שמאפשר גישה לאזורים פינצולו 31כרטיס השלמה יומי במחיר 
   ופאיו.

 

 11/3/19-והחל מ 25/1/19עד  7/1-, מ21/12/18עד 

 

 ילד נער מבוגר ימים

1 € 41,00 € 29,00 € 21,00 

2 € 75,00 € 53,00 € 38,00 

3 € 105,00 € 74,00 € 53,00 

4 € 137,00 € 96,00 € 69,00 

5 € 165,00 € 116,00 € 83,00 

6 € 181,00 € 127,00 € 91,00 

7 € 198,00 € 139,00 € 99,00 

8 € 216,00 € 151,00 € 108,00 
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 2019למרץ  10לינואר עד  26-מ

 

 ילד נער מבוגר ימים

1 € 43,00 .00 30€  € 22,00 

2 € 82,00 € 57,00 € 41,00 

3 € 120,00 € 84,00 € 60,00 

4 € 158,00 € 111,00 € 79,00 

5 € 190,00 € 133,00 € 95,00 

6 € 209,00 € 146,00 € 105,00 

7 € 226,00 € 158,00 € 113,00 

8 € 245,00 € 172,00 € 123,00 
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 2019 ינוארל 6עד  2018ר דצמבל 21-מ

 

 ילד נער מבוגר ימים

1 € 45,00 .00 32€  € 23,00 

2 € 87,00 € 61,00 € 44,00 

3 € 128,00 € 90,00 € 64,00 

4 € 166,00 € 116,00 € 83,00 

5 € 199,00 € 139,00 € 100,00 

6 € 219,00 € 153,00 € 110,00 

7 € 237,00 € 166,00 € 119,00 

8 € 259,00 € 181,00 € 130,00 
 

 
 https://www.doss.to/enיותר מורחבים נא לבקר באתר באזורים פסים -עבור סקי

 

 port.it/default.aspxs-http://nardis פרטים באתר: שכירות ציוד ובית ספר לסקי
 

פרטים באתר:  בריכת שחייה אולימפית )ספיאצו(
https://www.campigliodolomiti.it/en/catalogo/dettaglio_catalogo/swimming_pool,437.html 

 

 http://www.pinzoloice.it פרטים באתר:. )פינצולו( החלקה על קרח
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 נופש סקי כשר למהדרין
  בדולומיטים שבאיטליה

HOTEL OLYMPIC TURISMO ANTICO BORGO 

SPIAZZO 

1/12/2018-31/3/2019 
 

 המקום:

דקות נסיעה מתחנת  10הממוקם בלב הרי הדולומיטים, במרחק של   נחמדהוא כפר  ספיאצו

ק"מ של מסלולי סקי )פינצולו, מדונה די  150-הרכבל של אזור הסקי הקרוי "סקירמה" הכולל כ

 ק"מ( לעיירת 50ה(. הכפר נמצא על הכביש שמחבר את העיר טרנטו )קמפיליו, פולגרידה, מארילב

 .ק"מ( 20) ביותר מדונה די קמפיליו תהנופש היוקרתי

רגל, טניס, -ת שחייה אולימפית משוכללת ואולם ספורט עם קטבריכ יםצאמבסמוך למלון נ

 כדורעף וכדורסל.

לנוחיות הנופשים בחזרה מהסקי, פינצולו ניתן למצוא שפע של חנויות ובתי קפה עיירה הסמוכה ב

עם כל  ומצויד(, 60X30מקום מקורה הכולל מגרש החלקה אולימפי ) -וגם אולם להחלקה על הקרח

 תחרויות בינלאומיות. הדרושים עבורהמתקנים 
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 המלון:

. מאוד כוכבים ברמה גבוהה שלושהמדורג כמלון  ”OLYMPIC TURISMO ANTICO BORGOמלון " 

וכל החידושים הטכנולוגים שכל אחד מעוניין  ם, ומציע את כל השירותיודיעבר שיפוץ יסהוא 

אינטימית ומעודנת.  עבור כל אלה שמעוניינים לבלות חופשה באווירה ילקבל. זהו המלון האידיאל

. במלון בר, הקסם של סביבה כפרית אלפיניתהמלון משלב את כל הפינוקים של מלון חדיש עם 

מרוהטים בטוב בגדלים שונים  החדרים  Wi-Fi .23 ולים,פ, חדר טיםחמאמרכז בריאות, סאונה, 

  .טעם ואלגנטיות

 

 :הכשרות

-בתקופה שבין השיינפלד מבני ברק  חזקאליתחת ההשגחה של הרב  כל המלון יהיה כשר למהדרין

 בית כנסת עם ספר תורה במקום. .31/3/2019-ל 1/12/2018

 

 :איך להגיע

שעות נסיעה ברכב(, בורונה או בברגמו )שעתיים  3ות במילאנו )אצו אפשר לנחפיכדי להגיע לס

 נסיעה ברכב(. 
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. להמשיך BRESCIA ESTלכיוון ונציה ולרדת בתחנה  A4ממילאנו ומברגמו להיכנס לאוטוסטרדה 

 MADONNA DI CAMPIGLIO  .SPIAZZO-ו LAGO D'IDRO ,TIONEואחר כך לכיוון  'SALOקודם לכיוון 

 .TIONEק"מ אחרי  9נמצאת 

 TRENTO יציאהולצאת ב BOLZANO-BRENNEROלכיוון  A22רונה להיכנס לאוטוסטרדה ומו

CENTROלכיוון ק"מ  50-. להמשיך כTIONE ו-MADONNA DI CAMPIGLIO .SPIAZZO  ק"מ  9נמצאת

 .TIONEאחרי 

 

 הסקי: תרא

עברות . המלון מארגן שרות ה(מהמלון דקות נסיעה 10ק"מ )עד  6הרכבל ממוקם במרחק של 

-אלפינצולו העיירה מומהרכבל, אשר מוביל בדקות ספורות  -תשלום כל בוקר ואחרי הצהריים אלב

DOSS SABION  2100בגובה 

מטר, ההר שיקסים אותך עם נופו המדהים. אזור הסקי כולל מספר רב של מסלולים מטופחים  

ל גולשים מתחילים וגם ק"מ של מסלולים עם דרגות קושי שונות יספקו את הצרכים ש 26להפליא. 

 מתקדמים. אוהבי הסנובורד ימצאו שם גם מסלולים משוכללים.

דקות בלבד בין  16-קמפיליו אקספרס מחבר ב-הרכבל החדש פינצולו 2011-2012החל מהעונה 

פינצולו למדונה די קמפיליו. הגולשים יכולים עכשיו ליהנות מאיזור הסקי הרחב "סקירמה" הכולל 

ק"מ של מסלולים, כולל  150סה"כ מדונה.  מרילבה, שכבר מחוברות לאזור של-גם את פולגרידה
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"סופרסקירמה" כולל עוד אתרי סקי בסביבה, עם מסלולים באורך  פס-האזור של פינצולו. הסקי

 ק"מ. 380כולל של 

 הנה הפרטים של אזור הסקי המקומי של פינצולו:

 .קשים( 2-בינוניים ו 12קלים,  12ק"מ ) 26מסלולים: 

 סקי ליפט אחד(.-רכבלים ו 7גונדולה,  1) 9מעליות: 

 ק"מ )קלאסי והחלקה(. 3: יקאונטר-מרכז לקרוס

 

 כתובת המלון:

Hotel Olympic Turismo Antico Borgo - Piazza San Vigilio 43 - 38088 Spiazzo (TN) 

 

   אתר האינטרנט של המלון:

turismo-ww.olympichotels.it/en/olympicwhttp:// 

 

http://www.olympichotels.it/en/olympic-turismo/

