FAMILIEDREVET HOTEL I LA VILLA - PERFEKT TIL MARATONAEN

PENSION HOTEL LA FLU ***
Er du på udkig efter et hyggeligt og autentisk hotel til dit ophold under
cykelløbet Maratona dles Dolomites - Enel? Så er dette lille familiedrevede
hotel lige noget for dig!

Det kan du glæde dig til
Med ophold på dette hyggelige pensionshotel vil du befinde dig i et idyllisk, sydtyrolsk fællesskab, hvor der
bliver sørget godt for gæsterne.

Indkvartering
Pension Hotel La Flu er en hyggelig, mindre familiedrevet hotel beliggende i La Villa, som er startbyen til
Maratona dles Dolomites - Enel. Hotellet har en rigtig god beliggenhed, trukket lidt tilbage fra hovedvejen,
men alligevel tæt på centrum i La Villa. Og her er gode parkeringsmuligheder.
Hotellet er de sidste år blevet fuldstændig renoveret.
Dit ophold på Pension Hotel La Flu er inklusiv halvpension, hvilket består af en lækker morgenmadsbuffet
samt 4-retters aftenmenu med italienske og regionale retter tilberedt med friske råvarer samt salatbuffet.
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1 person. Enkeltværelse med bad og toilet

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

27

01-07-2021

05-07-2021

4 nætter

7598,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

27

01-07-2021

05-07-2021

4 nætter

6698,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 29. september 2020.

Praktiske Informationer

Inkluderet i prisen
Startnummer til Maratona dles Dolomites - Enel
Halvpension
Kør-selv (Der er mulighed for at tilkøbe flypakke fra CPH)
Ikke inkluderet
Transport
Drikkevarer
Frokost
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Guideservice
Transport
Rejsen er kør-selv, men med mulighed for tilkøb af flypakke fra Kastrup.
Vælger du at tilkøbe flypakken, inkluderer denne også cykeltransport. Vær opmærksom på at
cykeltransport kun er for gæster der har tilkøbt flytransport.
VIGTIGT 2021!
Løbsdatoen for 2021 er endnu ikke officielt meldt ud, og vi tager derfor forbehold for ændringer i forhold til
datoer, indkvartering, fly osv.
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Afrejse fra Kastrup med SAS til Venedig og hjemturen fra Venedig til Kastrup
Udrejse:
02. juli
CPH - VCE
Kl. 10:55 - 12:55
Hjemrejse:
06. juli
GVA - VCE
Kl. 10:30 - 12:35
*Tages forbehold for ændringer i ud- & hjemrejse tiderne, hvis disse ændres fra flyselskabet
Maratona dles Dolomites - Enel
Læs om cykelløbet Maratona dles Dolomites - Enel.
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