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          LLaattiinnaa,,  llii  88  mmaarrzzoo  22001199                

                                                                                                                                                                                    SSppeetttt..llee        GGRRUUPPPPOO  SSPPOORRTTIIVVOO  EENNSS  LLAATTIINNAA  
                                                                                                                                                                          AAllllaa  ccoorrtteessee  aatttteennzziioonnee    SSiigg..  GGaalllloo  GGiiuusseeppppee  

  

  OOggggeettttoo::  OOFFFFEERRTTAA  TTOORRNNEEOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  1177  ––  1199  MMAAGGGGIIOO  22001199  

                            IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’ooggggeettttoo,,  ssiiaammoo  aa  ccoommuunniiccaarrVVii  llaa  nnoossttrraa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aadd  oossppiittaarree  iill  ggrruuppppoo  ddaa  vvooii  

ddeessccrriittttoo  ee  ccoonn  ll’’ooccccaassiioonnee  ccii  ppeerrmmeettttiiaammoo  ddii  ddaarrvvii  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  aallbbeerrggoo  cchhee  ppoottrreettee  

vviissiittaarree  nneell  nnoossttrroo  ssiittoo  IInntteerrnneett,,  wwwwww..ppaarrkkhhootteell..iitt  ,,  nnoonncchhéé  llaa  nnoossttrraa  mmiigglliioorree  ooffffeerrttaa..  

IIll  PPaarrkk  HHootteell  èè  uunn  mmooddeerrnnoo  eedd  aaccccoogglliieennttee  aallbbeerrggoo  cchhee  ddiissttaa  ssoollaammeennttee  11,,55  kkmm  ddaall  cceennttrroo  èè  ddoottaattoo  ddii  ttuuttttii  ii  

mmiigglliioorrii  ccoommffoorrtt,,  iiddeeaallee  ssiiaa  ppeerr  iill  ttuurriissmmoo  ddii  vvaaccaannzzee  cchhee  ppeerr  ttuurriissmmoo  dd’’aaffffaarrii..  LL’’aammppiioo  ppaarrccoo  ddeell  hhootteell  ddiissppoonnee  

ddii  mmooddeerrnnee  ssttrruuttttuurree  ssppoorrttiivvee::  llaa  ppiisscciinnaa,,    llaa  ppaalleessttrraa  ccoonn  llaa  ssaauunnaa  ee  ii  ccaammppii  ddii  ccaallcceettttoo  ccooppeerrttoo  ee  ssccooppeerrttoo..  IIll  

rreecceennttee  aammpplliiaammeennttoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  112211  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  ccaammeerree,,  ccoonn  uunnaa  ccaappiieennzzaa  ddii  oollttrree  228800  

ppoossttii  lleettttoo,,  ttuuttttee  ddoottaattee  ddii  aarriiaa  ccoonnddiizziioonnaattaa,,  sseerrvviizzii  pprriivvaattii,,  TTVV  vviiaa  ssaatteelllliittee,,  tteelleeffoonnoo  ddiirreettttoo  ee  sseerrvviizziioo  

VViiddeeootteeccaa..  IIll  rraaffffiinnaattoo  rriissttoorraannttee  iinntteerrnnoo,,  ccoonn  ccuucciinnaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  eedd  iill  nnuuoovvoo  rriissttoorraannttee  ppaannoorraammiiccoo,,  rreennddoonnoo  

iill  PPaarrkk  HHootteell  llaa  mmeettaa  iiddeeaallee  ppeerr  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  ddii  bbaanncchheettttoo  oo  cceerriimmoonniiaa..  LLee  rriinnnnoovvaattee  ssaallee  mmeeeettiinngg  ddeell  cceennttrroo  

ccoonnggrreessssii,,  ooffffrroonnoo  ssppaazzii  nnuuoovvii  ee  ffuunnzziioonnaallii..    

  

TTAARRIIFFFFEE  SSOOGGGGIIOORRNNOO  AATTLLEETTII  

TTaarriiffffee  ppeerr  ppeerrssoonnaa  aall  ggiioorrnnoo    

  

  

 SOGGIORNO IN CAMERE MULTIPLE IN MEZZA PENSIONE         Euro 45,00 

 SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA                                     Euro 12,00  

IIll  PPaassttoo  iinncclluuddee::  

  PPRRIIMMOO  PPIIAATTTTOO    --  SSEECCOONNDDOO  PPIIAATTTTOO  ––  CCOONNTTOORRNNOO  ––  FFRRUUTTTTAA  ––  AACCQQUUAA  ––  VVIINNOO    

 

DISPONIBILITA’ CAMERE ATLETI 

44  SSQQUUAADDRREE  DDAA  1144  GGIIOOCCAATTOORRII  AADD  OOGGNNUUNNAA  VVEERRRRAANNNNOO  AASSSSEEGGNNAATTEE  

  44  TTRRIIPPLLEE  ++  11  DDOOPPPPIIAA    

  

  

          IInn  aatttteessaa  ddii  rriicceevveerree  uunn  ccoorrtteessee  cceennnnoo  ddii  rriissccoonnttrroo,,  èè  ggrraaddiittaa  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  ppoorrggeerree  ddiissttiinnttii  ssaalluuttii  
  

  

PPEERR  CCOONNFFEERRMMAA  EE  AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE  
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LLeeppoorrii  LLuuccaa  
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