Austria

Szwajcaria

Francja

CZYLI CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ:
»» 17 lat na rynku
»» jesteśmy organizatorem kompleksowych wyjazdów
narciarskich
»» posiadamy licencję szkoły narciarskiej Polskiego
Związku Narciarskiego
»» odwiedziliśmy z Wami ponad 60 największych
i najbardziej prestiżowych ośrodków narciarskich
w Alpach
»» wybieramy obiekty, które sprzyjają integracji grupy
(dostępność świetlicy, strefy wellness itp.)
»» bezpieczeństwo jest naszym priorytetem: w cenie
każdego wyjazdu zawarty jest pakiet ubezpieczenia
narciarskiego

Włochy

Skirama
22.02-03.03.2019
str. 24-27
Dolina Aosty
22-31.03.2019
str. 36-39

Val di Fiemme
01-10.02 i 15-24.02.2019
str. 16-23

VINSCHGAU
08–17.03.2019
str. 28-31

SAN MARTINO
25.01–03.02.2019
str. 12-15

GROSSGLOCKNER
08-16/17.12.2018
str. 8-11
CORTINA D`AMPEZZO
15-24.03.2019
str. 32-35

Licencjonowana
Szkoła Narciarska PZN
+48 91 831 46 46
+48 531 000 016
Al. Wyzwolenia 2
(Plac Żołnierza)
70-553 Szczecin
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biuro@wysockitravel.pl
biuro@wysocki-ski.pl

SZKOLENIA:
Narciarskie:
»» w cenie każdego wyjazdu
»» różne poziomy zaawansowania
»» licencjonowani instruktorzy, którzy regularnie unifikują
swoje uprawnienia na szczeblu krajowym
»» autorski program nauczania
»» niewielkie grupy ok. 8 osób
»» ok. 2-3 h/dziennie
»» indywidualne podejście do każdego narciarza
»» w zależności od potrzeb grupy proponujemy
dodatkowe metody nauczania np. wykłady (dobór
i użytkowanie sprzętu, technika jazdy, dekalog
narciarza), trening personalny, video analiza i inne.

»» zapewniamy bogaty program apres–ski
i niepowtarzalną atmosferę
»» przygotowując kompleksową ofertę działamy
profesjonalnie i dbamy o szczegóły
»» nasz program nauczania jest oparty o wytyczne PZN,
doświadczenie i międzynarodowe standardy
»» cechuje nas osobiste zaangażowanie i troska o Wasz
komfort, dlatego nasz przedstawiciel jest obecny na
każdym wyjeździe.
Zadbamy o wszystko! Pakuj walizki i ruszaj z nami na
alpejskie stoki! Gwarantujemy niezapomniane chwile
spędzone w doborowym towarzystwie amatorów
śniegowych szaleństw!

»» kompleksowa oferta ze
SKIPASSEM W CENIE!
»» bezpłatne szkolenie narciarskie
na wszystkich wyjazdach
»» licencjonowana szkoła
Polskiego Związku Narciarskiego
»» polscy instruktorzy dostępni
tylko dla naszej grupy
»» autokarem ze Szczecina, Stargardu, Wałcza,
Piły i Bydgoszczy – bez dopłat
»» możliwe połączenia antenowe z innych miast.

Snowboardowe:
»» realizowane na wybranych wyjazdach
przy min. 10 uczestnikach
»» 6 dni po 2 h dziennie
»» koszt 350 PLN za osobę.
Chęć udziału w szkoleniach narciarskich
i snowboardowych prosimy zgłaszać
podczas zapisów.

www.wysockitravel.pl
www.wysocki-ski.pl
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Zimowe Przedszkole:
Program został stworzony w formule 3x3: trzy bloki
zajęciowe, które są realizowane w oparciu o trzy
założenia:
»» nauka przez zabawę: dzięki doświadczeniu
opracowaliśmy autorski program, który nie pozwoli
na nudę i ułatwi rozwój narciarskich umiejętności
»» bezpieczeństwo: jest naszym priorytetem,
dlatego wszystkie zajęcia odbywają się pod
okiem wykwalifikowanej kadry, której liczba jest
dostosowana do ilości dzieci
»» komfort rodziców: możesz pozostawić dziecko
pod naszą opieką lub wraz z nim uczestniczyć
w zajęciach.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
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MALUCHOWA SZKÓŁKA
NARCIARSKA:
dla dzieci w wieku od 4 lat
około 2-3 h dziennie
przez 6 dni
wielkość grupy dostosowana
do potrzeb dzieci
podział na grupy według
stopnia umiejętności i wieku
licencjonowani instruktorzy
bezpieczeństwo: dzieci
poruszają się po stokach
w kamizelkach odblaskowych
dzieciom, które odstają
umiejętnościami od reszty
grupy, w miarę możliwości
czasowych udzielamy
indywidualnych lekcji
autorski program nauki
przez zabawę.

NIANIA NA STOKU:

MALUCHOWE APRES–SKI:

»» gry i zabawy dla tych,
którzy zmęczyli się już
jazdą na nartach, a nie chcą
rezygnować z towarzystwa
rówieśników
»» zajęcia odbywają się przez
6 dni w wyznaczonych
miejscach na stoku
(restauracja lub plac zabaw)
w godzinach 10:00-12:30
i po przerwie obiadowej
13:15-15.30.

»» przed obiadokolacją: około
2 godzinny bogaty program
animacyjny obejmujący
zajęcia świetlicowe
(turnieje sportowe, konkursy
plastyczne) lub szaleństwo
na śniegu (lepienie bałwana,
bitwa na śnieżki) i wiele
innych atrakcji!
»» po obiadokolacji wieczory
kinowe: pokaz filmów i bajek
dla dzieci i młodzieży
»» integracja najmłodszych
Narciarzy pod czujnym okiem
opiekunów = czas wolny dla
rodziców.

TRANSPORT AUTOKARem:
»» bezpieczeństwo i wygoda: korzystamy z autokarów
klasy lux wyposażonych w klimatyzację, ogrzewanie,
DVD, barek (kawa, herbata), toaletę oraz uchylne
i rozsuwane na boki fotele
»» miejsca w autokarze są numerowane i przydzielane
przez organizatora (ewentualne życzenia prosimy
zgłaszać przy podpisaniu umowy)
»» postoje odbywają się co 3-4 godziny na parkingach,
gdzie można zjeść ciepły posiłek i skorzystać
z toalety
»» wyjazdy ze Szczecina odbywają się w piątki
wieczorem (oprócz wyjazdu do Grossglockner
w sobotę) – szczegółowe informacje wraz z godziną
zbiórki przesyłamy około tydzień przed wyjazdem
»» podczas dojazdów do stoków korzystamy z naszego
autokaru lub lokalnego skibusa – w zależności od
tego, która opcja jest bardziej dogodna dla grupy

dojazd własny:
Wyjazdy grupowe:
»» w każdej ofercie przewidziana jest pula miejsc na
dojazd własny
»» uczestnik, który decyduje się na dojazd własny
otrzymuje rabat w wysokości 200 PLN/os.
»» oferty z dojazdem własnym rozpoczynają się i kończą
w sobotę - (oprócz wyjazdu do Grossglockner - niedziela)
»» wszystkim osobom, które biorą udział w wyjeździe,
niezależnie od wybranego środka transportu,
przysługują te same świadczenia; wyjątek stanowią
transfery do wyciągów.

»» wyjazdy z Bydgoszczy, Piły, Wałcza, Stargardu
i Szczecina realizujemy bez dopłat niezależnie od
liczby uczestników.
Możliwość wykupienia połączenia antenowego z innych
miast do Szczecina:
Goleniów: 130 PLN
Świnoujście: 320 PLN
Kamień Pomorski: 280 PLN
Szczecinek: 600 PLN
Kołobrzeg: 430 PLN
Koszalin: 520 PLN
Podane ceny zostaną podzielone na ilość osób zainteresowanych
dojazdem z danego miasta i dotyczą transportu w jedną stronę. Przewozy
antenowe odbywają się busami do 8 osób. Możliwość zorganizowania
połączeń z innych miast - prosimy o zgłaszanie przy zapisach.

Oferta indywidualna:
»» jeśli potrzebujesz oferty w innym terminie lub miejscu
niż te zaproponowane w katalogu, skontaktuj się
z nami w celu przygotowania indywidualnej propozycji
»» nasza oferta obejmuje obiekty o różnym standardzie
i lokalizacji: od apartamentów bez wyżywienia,
przez rodzinne pensjonaty z regionalną kuchnią,
po luksusowe hotele z kompleksem wellness
»» dzięki wieloletniej współpracy z alpejskimi ośrodkami
możemy zaproponować konkurencyjne ceny.
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ubezpieczenie:
W cenie każdego wyjazdu zawarty jest następujacy
pakiet ubezpieczeń TU Europa S.A:
»» ubezpieczenie narciarskie Sport & Fun wariant
Active (na 6 dni): ubezpieczenie uwzględnia ryzyko
związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa
zjazdowego i snowboardu
»» ubezpieczenie turystyczne Travel World wariant
Standard: na dojazd w Alpy i powrót do Polski.
Dodatkowo informujemy o możliwości wykupienia:
»» ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej 100% (KRIT) bądź jej przerwania:
2,79 % ceny imprezy
»» ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych
wariant Active: około 200 PLN
wariant Max Fun: około 300 PLN
»» rozszerzenia ubezpieczenia narciarskiego do
wariantu Max Fun: około 70 PLN.

apres-ski:
»» w zależności od wyjazdu w naszym programie
rozrywkowym znajdują się m.in.: wypady na basen
i termy, wieczory z kuchnią regionalną oraz turnieje
sportowe np. tenisa stołowego lub piłkarzyków
»» korzystamy również z lokalnych atrakcji
oferowanych przez hotel i ośrodek narciarski
np. wędrówek z pochodniami, zjazdu torem
saneczkowym, kuligów, zjazdu na oponach lub
wizyt na lodowisku
»» głodnym wiedzy proponujemy wieczorne
wykłady na temat doboru i użytkowania sprzętu,
bezpieczeństwa na stoku oraz video analizę
połączoną z pogadanką na temat doskonalenia
techniki jazdy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
suma w EUR

UBEZPIECZENIE
NARCIARSKIE
Sport & Fun
wariant Active

UBEZPIECZENIE
TURYSTYCZNE
Travel World
wariant Standard

UBEZPIECZENIE
NARCIARSKIE
Sport & Fun
wariant Max Fun

Koszty leczenia, ratownictwa i transportu
w tym koszty ratownictwa

20 000
5 000

15 000
5 000

40 000
5 000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

3 000

3 000

5 000

OC: odpowiedzialność cywilna
szkody osobowe
szkody rzeczowe
Podlimit OC dla uprawiania sportów
szkody osobowe
szkody rzeczowe

50 000
10 000

-

100 000
20 000
25 000
5 000

15 000
3 000

Bagaż podróżny

300

300

500

Sprzęt sportowy

900

-

1100

Karnet narciarski

300

-

400

Zalecamy również wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która może ułatwić formalności związane
z ewentualną hospitalizacją za granicą. Informacje na temat karty znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia – EKUZ oraz pod numerem
telefonu 22 572 60 00.
Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie biura.
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GROSSGLOCKNER
08-16/17.12.2018

Cena:
2390PLN

GROSSGLOCKNER RESORT KALS-MATREI: największy
region narciarski we Wschodnim Tyrolu. Powstał w 2009
roku dzięki połączeniu dwóch terenów zjazdowych –
miejscowości Kals i Matrei. Położony w sercu Parku
Narodowego Wysokie Taury ośrodek zawdzięcza nazwę
Grossglocknerowi (3798 m n.p.m.), który jest najwyższym
szczytem Austrii. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje
się wiele lodowców i ponad 100 trzytysięczników, w tym
Grossvenediger (3674 m n.p.m.) – drugi najwyższy
szczyt Austrii, który wznosi się na południe od Matrei.
Znakomite położenie do wysokości 2621 m n.p.m. oraz
nowoczesne systemy naśnieżania gwarantują bardzo
dobre warunki śniegowe. Nie lada atrakcją jest zjazd
ponad 11-kilometrową, najdłuższą trasą Wschodniego
Tyrolu. Wieczorem po nartach warto przespacerować się
po Matrei, uroczym miasteczku, a zarazem regionalnym
centrum życia kulturalnego. Lodowiec Mölltal – najwyżej
położony teren narciarski i jedyny lodowcowy ośrodek
w Karyntii, na który można dojechać najdłuższą na
świecie podziemną kolejką – 4800 m. Na właściwym
lodowcu wytyczono nartostrady o łącznej szerokości
ponad 1 km!!! Mölltal charakteryzuje się dużą ilością
opadów śniegu, dzięki czemu jego warstwa rzadko spada
poniżej 2 m. Warto dotrzeć na szczyt (3122 m n.p.m.),
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by przy dobrej pogodzie podziwiać przepiękną panoramę
Wysokich Taurów. St. Jacob – ośrodek położony
w sąsiedniej dolinie Defereggental, gdzie większość
tras usytuowana jest w górnych partiach masywu, aż do
wysokości 2525 m n.p.m. Przestronne górskie polany
usłane szerokimi zjazdami o średnim poziomie trudności
zachęcają do szlifowania narciarskich umiejętności.
Sillian w dolinie Hochpustertal – nowoczesna stacja
z terenem narciarskim do 2407 m n.p.m. i statystycznie
największą ilością słonecznych godzin w kraju. Bajeczne
widoki na najwyższe góry Austrii, dziewicza natura Parku
Narodowego i ponad 110 km znakomicie przygotowanych
tras w 4 ośrodkach powinny zaspokoić oczekiwania
każdego narciarza.

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» najwyższe góry Austrii
»» pewny śnieg
»» blisko wyciągów i centrum
»» luksusowa rezydencja
»» łazienka na każdą sypialnię
»» świetlica z barem
»» szkolenie narciarskie w cenie
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ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja Sun Matrei – luksusowy kompleks trzech
domów położony w nasłonecznionej i spokojnej części
Matrei z pięknym widokiem na dolinę i sąsiadujące
trzytysięczniki. Do stacji narciarskiej 600 m, do
przystanku skibusa 100 m. Na miejscu do Państwa
dyspozycji: świetlica, bar, piłkarzyki, winda, narciarnia
z suszarką na buty i taras widokowy na dachu rezydencji.
Sauna w budynku obok. Na życzenie dowóz świeżego
pieczywa (za dopłatą).
Apartamenty Klassik, Design i Tradition: luksusowe
i bardzo przestronne. W każdym: salon z LCD SAT-TV,
Wi-Fi, w pełni wyposażona kuchnia (m. in. piekarnik,
zmywarka, ekspres do kawy) oraz balkon lub taras.
Na każdą sypialnię przypada jedna łazienka (oprócz
Tradition). W niektórych apartamentach: mikrofalówka,
pralka i dodatkowe WC.

Apartamenty Klassik:
Typ 1 – dla 4 osób o pow. 65 m²: 2 x sypialnia dla 2 osób,
2 łazienki.
Typ 2 – dla 4-5 osób o pow. 75 m²: sypialnia dla 3 osób,
antresola z podwójnym łóżkiem, 2 łazienki.
Apartamenty Design:
Typ 1 – dla 5 osób o pow. 96 m²: 3 x sypialnia dla 1, 2 i 2 osób,
3 łazienki.
Typ 2 – dla 5 osób o pow. 80-96 m²: 2 x sypialnia dla 2 i 3
osób, 2 łazienki.
Typ 3 – dla 6 osób o pow. 99 m²: 3 x sypialnia dla 2 osób,
3 łazienki.
Typ 4 – dla 8 osób o pow. 107 m²: 3 x sypialnia dla 2, 3
i 3 osób, 3 łazienki.
Apartamenty Tradition:
Typ 1 – dla 3-4 osób o pow. 55 m²: sypialnia dla 2 osób,
pokój dzienny z kanapą dla 2 osób, łazienka.
Typ 2 – dla 6 osób o pow. 107 m²: 3 x sypialnia dla 2 osób,
2 łazienki, oddzielne WC.
Typ 3 – dla 4 osób o pow. 78 m²: 2 x sypialnia dla 2 osób,
łazienka, oddzielne WC.

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» dojazd do wyciągów: 5 x Grossglockner (skibus)
oraz 1 x Lodowiec Mölltal (autokar, min. 30 osób)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT
WYŻYWIENIE:
we własnym zakresie. W każdym apartamencie znajduje
się w pełni wyposażona kuchnia. Do sklepu spożywczego
250 m, do najbliższej restauracji 400 m. W rezydencji
istnieje możliwość wykupienia śniadania w formie bufetu:
10 EUR/dzień.

Mapa
Grossglockner
Resort Kals-Matrei

2390PLN

Zniżki: dzieci (od 2013): 1510 PLN,
dzieci i młodzież (2000–2012): 1950 PLN
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WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 2 EUR/dzień (od 16 roku życia)
»» końcowe sprzątanie za apartament:
Klassik, Tradition Typ 1 i 3: 30 EUR
Design Typ 2: 40 EUR
Tradition Typ 2 oraz Design Typ 1, 3 i 4: 50 EUR
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» wyjazd autokarem na narty do Sillian:
5 EUR (min. 30 osób)
»» wyjazd autokarem na narty do St. Jacob:
5 EUR (min. 30 osób)
»» sauna: 7 EUR/wejście
»» wieczór z kuchnią regionalną: 16,5 EUR (min. 20 osób)
»» wieczór z pizzą: 14 EUR (min. 20 osób)
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 09.11.2018)

SAN MARTINO
25.01–03.02.2019

Cena:
3090PLN

SAN MARTINO DI CASTROZZA: urocza, alpejska
miejscowość położona na wysokości 1450 m n.p.m.
w północno-wschodniej części Trydentu, w szerokiej
dolinie Primiero, na terenie Parku Narodowego
Panaveggio. To jedna z piękniejszych widokowo
miejscowości Alp, a także główny ośrodek regionu
narciarskiego o tej samej nazwie. Ci, którzy poznali
Dolomity zgodnie uważają, że San Martino jest prawdziwą
perłą w ich koronie. To idealne miejsce nie tylko dla
rodzin, ale wszystkich tych, którzy planują w aktywny
sposób spędzić urlop. Na miłośników białego szaleństwa
czeka 60 km tras w 3 stacjach narciarskich. Największą
z nich jest karuzela narciarska Carosello della Malghe.
To 45 km doskonałych nartostrad poprowadzonych

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» bajeczne widoki
»» świetlica i kompleks wellness
»» bogate apres-ski
»» szkolenie narciarskie w cenie
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na odsłoniętych, słonecznych zboczach, głównie
niebieskich i czerwonych, na czele z kultową 3 km trasą
FIS Tognola 1. Kolejna to położona u podnóża masywu
stacja Col Verde, która zyskuje szczególną popularność
dwa wieczory w tygodniu, kiedy 3 km odcinek jej zbocza
rozświetla 40 kul gazowych przypominających chińskie
lampiony. Punktem obowiązkowym jest wjazd kolejką
linową na szczyt, gdzie ujrzymy przepiękną panoramę
Dolomitów. Do regionu należy również Passo Rolle –
oddalony od San Martino o 9 km ośrodek uchodzi za
najbardziej malowniczy w Trydencie. Jego ozdobą jest
Cimon della Pala 3184 m n.p.m. zwany Matterhornem
Dolomitów. Szerokie, zróżnicowane trasy wytyczone
w urokliwej górskiej scenerii sprawią, że każdy narciarz
na długo zapamięta to miejsce. San Martino di
Castrozza/Passo Rolle oferuje wyjątkowo dobre warunki
narciarskie: ponad 95% tras jest sztucznie naśnieżana,
stoki nie są przepełnione, a infrastruktura techniczna
dzięki niedawno przeprowadzonym modernizacjom
głównych wyciągów jest nowoczesna. Centrum San
Martino i Fiera di Primiero tętnią życiem do późnego
wieczora, gwarantując apres ski najwyższej jakości.
Dolomity to magiczne góry! Majestatyczna przyroda,
urzekające widoki, świetnie przygotowane trasy, jazda
wśród skalnych ścian i strzelistych turni! San Martino di
Castrozza/Passo Rolle to prawdziwa esencja Dolomitów!
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ZAKWATEROWANIE:
W miasteczku Fiera di Primiero, które doskonale
komponuje się z otaczającą naturą, stwarzając
idealne warunki dla tych, którzy chcą spędzić wakacje
w wysokich partiach gór, jednakże ze wszystkimi
wygodami i usługami oferowanymi przez miejscowość.
Po nartach oprócz wizyty w sklepach, czy lokalach warto
skorzystać z oferty pełnowymiarowego lodowiska lub
basenu. Spragnionym obcowania z zabytkami polecamy
zwiedzanie XV wiecznego kościoła i ruin po zamku.
Apartamenty w pobliżu hotelu; z kuchnią i łazienką:
możliwość rezerwacji na indywidualne zapytanie –
o szczegóły prosimy pytać w biurze.

Hotel Primiero : rodzinny, położony blisko centrum,
12 km od stacji narciarskiej San Martino di Castrozza,
500 m od lodowiska i basenu. Na miejscu do Państwa
dyspozycji: restauracja, bar, świetlica, sala zabaw dla
dzieci, bilard, narciarnia z suszarką na buty, winda oraz
kompleks wellness (sauna, whirlpool, brodzik dla dzieci,
natryski wrażeń, strefa relaksu z kącikiem herbacianym).
Przystanek skibusa naprzeciwko hotelu.
***

Pokoje:
dla 1-5 osób (11-30 m²), łóżka podwójne, pojedyncze
i piętrowe. W każdym: TV, Wi-Fi, sejf, łazienka z WC,
bidetem i suszarką do włosów. Niektóre pokoje
z wydzieloną sypialnią dla dwóch osób. W większości
pokoi balkon.

3090PLN
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Zniżki: dzieci (ur. po 30.11.2010): 2260 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 2830 PLN,
seniorzy (przed 30.11.1953): 3010 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 25.01.2017): 350 PLN,
dzieci (ur. po 25.01.2011): 1600 PLN,
dzieci (ur. po 30.11.2010): 2050 PLN,
dzieci (ur. po 30.11.2002): 2630 PLN,
seniorzy (przed 30.11.1953): 2790 PLN,
osoba dorosła: 2870 PLN

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness
»» dojazd do wyciągów – autokar lub skibus
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» 1 x nocna jazda na nartach (min. 20 osób)
»» dla chętnych: zawody narciarskie
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1,5 EUR/dzień (od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» szkolenie snowboardowe (min. 10 osób): 350 PLN/osobę
»» basen: ok. 6,5 EUR, dzieci (3-15 lat) – ok. 4,5 EUR
»» lodowisko (pełnowymiarowe): ok. 8,5 EUR
(w tym wypożyczenie łyżew)
»» pokój jednoosobowy: 8 EUR/dzień
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 27.12.2018)

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i drugie danie do
wyboru z 2 propozycji), bufet sałatkowy, deser

Mapa
San Martino Di Castrozza

Val di Fiemme
01-10.02 i 15-24.02.2019

Cena:
3450PLN

VAL DI FIEMME: bez wątpienia jedna z najpiękniejszych
dolin w łańcuchu Alp. „Dolina płomieni” położona na
granicy Tyrolu Południowego i Trydentu, otoczona
pasmem Lagorai od południa i masywem Latemar od
północy nazywana jest również przedsionkiem Dolomitów,
gdyż zaczynają się tu monumentalne, postrzępione,
charakterystyczne dla tego regionu góry. W Val di Fiemme
znajduje się pięć znakomicie przygotowanych terenów
narciarskich: Alpe Cermis ze słynną 7-kilometrową trasą
olimpijską, kameralny Passo Lavaze usytuowany na
wysokiej przełęczy Passo Rolle z widokiem na Palle di
San Martino – jedną z najładniejszych grup skalnych na
świecie, Ski Center Latemar największy obszar narciarski
w dolinie, z huśtawką wyciągów łączących miejscowości
Obereggen, Pampeago i Predazzo oraz Alpe Lusia
z doskonale nasłonecznionymi i wyjątkowo szerokimi
stokami na zboczach Le Cune (2380 m n.p.m.) i Laste
(2500 m n.p.m.). Od strony Moeny czekają wymagające,
długie trasy zjazdowe, które ucieszą ambitnych narciarzy,
od strony Bellamonte głównie niebieskie dla średnio
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zaawansowanych i początkujących. Dodatkowo, kiedy
po jednej stronie śnieg robi się pod wpływem słońca
miękki, po drugiej dopiero zaczynają się najlepsze
godziny do jazdy. Łącznie do dyspozycji narciarzy jest
115 km tras obsługiwanych przez ponad 40 wyciągów.
Główne atuty Val di Fiemme to doskonale przygotowane
trasy, nowoczesna sieć wyciągów i pewny śnieg, który
gwarantuje dobra ekspozycja stoków, wysoko położony
teren narciarski, a przede wszystkim świetnie rozwinięta
infrastruktura sztucznego naśnieżania (98% tras).
Val di Fiemme to jeden z największych punktów na
mapie włoskich miejscowości sportów zimowych.
Co roku odbywają się tutaj zawody Pucharu Świata
w każdej dyscyplinie narciarstwa. Medale Mistrzostw
Świata w narciarstwie klasycznym zdobywali tu:
Justyna Kowalczyk, Adam Małysz i Kamil Stoch. Jeśli
chcecie poczuć klimat nart we Włoszech, zasmakować
świetnej kuchni, pojeździć po znakomitych trasach
z oszałamiającym widokiem na Dolomity – zapraszamy
do Val di Fiemme!
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel Sole***S: położony w spokojnej miejscowości
Bellamonte (1372 m n.p.m.). To doskonała baza
wypadowa do górskich wędrówek i narciarskiego
ski–safari po całej Dolinie Płomieni! Bellamonte jest
najbliżej położoną miejscowością od stoków Alpe Lusia
– 2,5 km, do Predazzo 7 km, do Passo Rolle 13 km, a do
Alpe Cermis 20 km. Do przystanku skibusa 150 m. Hotel
Sole jest idealnie przystosowany dla rodzin z dziećmi.
Na miejscu do Państwa dyspozycji: świetlica, bar, kącik
zabaw dla dzieci, narciarnia z suszarką na buty, tenis
stołowy, piłkarzyki, winda oraz kompleks wellness
(sauna, łaźnia parowa, duży whirlpool, brodzik dla dzieci,
strefa relaksu z kącikiem herbacianym).

Pokoje:
1, 2, 3 i 4-osobowe (11-21 m²), przytulne o podobnym
standardzie, łóżka podwójne, pojedyncze lub rozkładana
sofa. W każdym: SAT-TV, Wi-Fi, sejf, łazienka z WC,
bidetem i suszarką do włosów. W większości pokoi
balkon.

Mapa Val di Fiemme

Bon na usługi serwisu do odbioru w siedzibie biura Wysockitravel.pl

-20%

Termin: 01-10.02.2019
3450PLN

Zniżki: dzieci (ur. po 30.11.2010): 2390 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 3190 PLN,
seniorzy (przed 30.11.1953): 3390 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 01.02.2017): 350 PLN,
dzieci (ur. po 01.02.2014): 1910 PLN,
dzieci (ur. po 30.11.2010): 2170 PLN,
dzieci (ur. po 01.02.2008): 2970 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 3130 PLN

CENA OBEJMUJE:
»» skipass Val di Fiemme – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness
»» dojazd do wyciągów – autokar lub skibus (3 x Alpe
Lusia), autokar (2 x Alpe Cermis, 1 x Ski Center Latemar)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» wstęp na basen w Cavalese i Predazzo
»» 1 x nocna jazda na nartach (Alpe Cermis, min. 20 osób)
»» dla chętnych: zawody narciarskie
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bogatego bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i drugie danie do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy, deser i woda
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 2,2 EUR/dzień (od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» lunch: 15 EUR, dzieci do 11 roku życia: 11 EUR
(przystawka, danie główne, bufet sałatkowy, deser)
»» pokój jednoosobowy: 10 EUR/dzień
»» masaż i zabiegi SPA
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 02.01.2019)

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» prestiżowy ośrodek
»» kompleks wellness i świetlica
»» szkolenie narciarskie w cenie
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Termin: 15-24.02.2019
3450PLN

Zniżki: dzieci (ur. po 30.11.2010): 2390 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 3190 PLN,
seniorzy (przed 30.11.1953): 3290 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 15.02.2017): 350 PLN,
dzieci (ur. po 15.02.2014): 1910 PLN,
dzieci (ur. po 30.11.2010): 2170 PLN,
dzieci (ur. po 15.02.2008): 2970 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 3130 PLN

CENA OBEJMUJE:
»» skipass Val di Fiemme – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness
»» dojazd do wyciągów – autokar lub skibus
(2 x Alpe Lusia), autokar (1 x Alpe Cermis,
2 x Ski Center Latemar, 1 x Passo Rolle)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» wstęp na basen w Cavalese i Predazzo
»» 1 x nocna jazda na nartach (Alpe Cermis, min. 20 osób)
»» dla chętnych: zawody narciarskie
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT
WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bogatego bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i drugie danie do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy, deser i woda
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 2,2 EUR/dzień (od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» lunch: 15 EUR, dzieci do 11 roku życia: 11 EUR
(przystawka, danie główne, bufet sałatkowy, deser)
»» pokój jednoosobowy: 10 EUR/dzień
»» masaż i zabiegi SPA
ZGŁOSZENIA:

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» prestiżowy ośrodek
»» ski-safari
»» kompleks wellness i świetlica
»» szkolenie narciarskie w cenie

Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 17.01.2019)
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SKIRAMA
22.02-03.03.2019

Cena:
2890PLN

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» ski-safari
»» sauna i świetlica
»» termy w Pejo
»» szkolenie narciarskie w cenie
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SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA: należy do
najbardziej znanych regionów narciarskich Włoch.
Największym tutejszym rejonem jest Skiarea Campiglio
Dolomiti di Brenta – karuzela narciarska złożona
z 4 ośrodków: Folgarida i Marilleva położonych w dolinie
Val di Sole oraz Pinzolo i Madonna di Campiglio
(rodzinne strony Alberto Tomby) usytuowanych
w dolinie Val Rendena. Dzięki połączeniu wymienionych
regionów fani białego szaleństwa mogą korzystać
ze 150 km zintegrowanych nartostrad, w większości
wytyczonych w terenie zalesionym, dzięki czemu jazda
jest bardziej urozmaicona. Drugim ważnym rejonem
jest Adamello-ski (62 km tras), który tworzą połączone
stacje Tonale i Ponte di Legno. Wizytówką Adamelloski oprócz szerokich zjazdów jest Lodowiec Presena,
dysponujący terenem narciarskim na wysokości
dochodzącej do 3016 m n.p.m. Pejo 3000 to kompaktowy
ośrodek narciarski, który oferuje narciarzom świetnie
przygotowane nartostrady wytyczone z wysokości
3000 m n.p.m. Brak tłoku i kolejek do wyciągu zapewnia
komfort i swobodną jazdę. Nowoczesna 100-osobowa
kabina wynosi narciarzy w samo serce masywu Ortles –
Cevedale skąd prowadzi najdłuższa, 8-kilometrowa trasa
regionu. Jeden karnet obejmujący ponad 230 km tras
zjazdowych w 7 ośrodkach i bogata oferta specjałów
włoskiej kuchni to sekret popularności tego resortu!
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Hotel Stella Alpina***: położony w centrum miejscowości
Cogolo, na terenie Parku Narodowego Stelvio, zapewnia
spektakularne widoki na masyw Ortler i szczyt Cevedale.
Stylowy i elegancki obiekt urządzony w tradycyjnym
trydenckim stylu. Do Państwa dyspozycji: świetlica,
sauna, narciarnia z suszarką na buty, Wi-Fi, piłkarzyki,
tenis stołowy i bar. Przystanek skibusa przed hotelem. Do
najbliższych wyciągów w Pejo 4 km.
Pokoje:
przestronne i komfortowe, wyposażone w drewniane
meble, w każdym: SAT–TV, Wi-Fi, sejf, radio oraz łazienka
z WC i suszarką do włosów, w większości pokoi balkon.
ZAKWATEROWANIE:
Pejo: najstarszy kurort w Val di Sole! Dzięki źródłom
termalnym i leczniczym minerałom jest znany już od
XVII w. Do dziś nie zatracił swojego pierwotnego charakteru,
wciąż oferując gościom relaks i spokojny odpoczynek po
intensywnym dniu na stoku. Trzy źródła: Fonte Antica,
Alpina i Nova wykorzystywane są w nowoczesnym
centrum termalnym i odnowy biologicznej, gdzie
oferowane są zabiegi łagodzące objawy chorób dróg
oddechowych, reumatycznych i krążenia. Położenie Pejo
między karuzelą narciarską Skiarea Campiglio Dolomiti di
Brenta, a Adamello-ski sprawia, że dojazd do wszystkich
ośrodków jest szybki i sprawny.

Comfort:
dla 1-3 osób, 16-18 m², łóżko podwójne, w części pokoi
dodatkowa sofa dla 1 osoby.
Superior:
dla 2-4 osób 25-28 m², łóżko podwójne i sofa dla 2 osób.
Family Suite:
dla 2-4 osób, 35-45m², nowocześnie urządzony,
łóżko podwójne i sofa dla 2 osób, aneks kuchenny
(za dopłatą).

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bogatego bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i drugie danie do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy, deser i woda

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: ok. 1,5 EUR/dzień
(od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» dopłata do skipassu Superskirama:
młodzież
dzieci
(ur.po30.11.2002) (ur.po30.11.2010)

Ceny (za skipass
i dojazd autokarem)

dorośli

4 dni Pejo i 2 dni
Superskirama (min. 20 osób)

30 EUR

25 EUR

10 EUR

3 dni Pejo i 3 dni
Superskirama (min. 20 osób)

55 EUR

40 EUR

15 EUR

Skipass Superskirama jest ważny w ośrodkach:
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta: Folgarida, Marilleva, Pinzolo
i Madonna di Campiglio
Adamello-ski: Ponte di Legno i Tonale.

»» Termy w Pejo: basen ok. 6 EUR/wejście, strefa
wellness ok. 18 EUR/wejście, pakiet basen + strefa
wellness + siłownia ok. 20 EUR/wejście
»» pokój jednoosobowy: 105 EUR/pokój/pobyt
»» pokój Family Suite dla 2–4 osób: 105 EUR/osobę/pobyt
ZGŁOSZENIA:

Family
Suite

Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 24.01.2019)

Mapa Skirama Dolomiti Adamello Brenta

Superior

Comfort

2890PLN
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CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 5 x Pejo + 1 x Superskirama
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie HB
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» sauna
»» dojazd do wyciągów – Pejo (skibus),
1, 2 lub 3 x autokar do Marilleva lub Tonale
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną i muzyką na żywo
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

Zniżki: dzieci (ur. po 30.11.2010): 2180 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 2670 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 22.02.2017): 350 PLN,
dzieci (ur. po 01.02.2011): 1650 PLN,
dzieci (ur. po 30.11.2010): 1860 PLN,
dzieci (ur. po 22.02.2007): 2360 PLN,
młodzież (ur. po 30.11.2002): 2670 PLN

VINSCHGAU
08–17.03.2019
:
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Cena od:
2650PLN
Rezydencja Ledi
VINSCHGAU: transgraniczna dolina w Alpach Retyckich.
Jeden karnet pozwala na jazdę w 6 ośrodkach, które
oddają do dyspozycji narciarzy blisko 200 km tras!
Sulden to najwyżej usytuowany ośrodek regionu.
Położenie do imponującej wysokości 3250 m n.p.m.
i sąsiedztwo 14 trzytysięczników gwarantuje doskonałe
warunki śniegowe od października do maja. 48 km
zróżnicowanych zjazdów z widokiem na najwyższy
szczyt Południowego Tyrolu – majestatyczny Ortler
(3950 m n.p.m.) – zadowoli nawet najbardziej
wymagającego narciarza! Schöneben to niezwykle
szerokie nartostrady o łącznej długości 37 km. Podobna
długość łatwych, średnich i trudnych tras sprawia,
że każdy znajdzie tu swój ulubiony stok! W Haider
Alm czeka na nas 20 km zjazdów, którym towarzyszą
spektakularne widoki na pobliskie jeziora Haidersee
i Reschensee. W grudniu 2019 planowane jest oddanie
do dyspozycji narciarzy gondolki, która połączy stoki
Haider Alm i Schöneben. W Nauders – najsłynniejszym
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Hotel Post

ośrodku znajdziemy ponad 70 km urozmaiconych tras
przygotowanych z austriacką starannością. Nowoczesna
infrastruktura, sielska atmosfera, łagodne zjazdy i strome,
północne stoki to asortyment, który przypadnie do gustu
wszystkim gościom! 4 ośrodki w 2 krajach, doskonale
przygotowane trasy, niezapomniane widoki i pewny śnieg
przyprawione bogatą historią i osobliwością regionu –
wieżą Reschen – to przepis na doskonały zimowy urlop!

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» ski-safari
»» kompleks wellness z basenem (rezydencja)
»» blisko wyciągów i centrum
»» świetlica i sauna
»» szkolenie narciarskie w cenie
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel Post***: zabytkowy, położony blisko centrum
St. Valentin, około 400 m od rezydencji Ledi i wyciągów
karuzeli narciarskiej Haider Alm–Schöneben. Do
Nauders 15 km, do Sulden 37 km. Obiekt jest jednym
z najstarszych w Tyrolu – sięga tradycją XI w. Do Państwa
dyspozycji: świetlica, sauna, kabina na podczerwień,
Wi-Fi (w wyznaczonych miejscach), winda oraz narciarnia
z suszarką na buty. Przystanek skibusa przed hotelem.
Dostępne pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie urządzone
w alpejskim stylu, wyposażone w TV, telefon, łazienkę
z WC i suszarką do włosów. W większości pokoi balkon.

3050PLN

Zniżki: dzieci (od 2013): 2250 PLN,
dzieci (od 2004-2012): 2690 PLN,
młodzież (2001-2003) i seniorzy (do 1958): 2970 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (od 2017): 350 PLN,
dzieci (od 2014): 1650 PLN,
dzieci (od 2013): 1890 PLN,
dzieci (od 2009): 2330 PLN,
dzieci (od 2007): 2570 PLN

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1,5 EUR/dzień (od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB (hotel)
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness z basenem (rezydencja)
»» sauna i kabina na podczerwień (hotel)
»» dojazd do wyciągów – skibus
(4 x Haider Alm-Schöneben) i autokar (2 x Nauders)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» końcowe sprzątanie
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

Rezydencja Ledi: położona nad jeziorem Haidersee
w centrum miejscowości St. Valentin 50 m od stacji
narciarskiej Haider Alm–Schöneben. Przystanek skibusa
przed rezydencją. Na miejscu do Państwa dyspozycji:
kompleks wellness (sauna, łaźnia parowa, kabina
na podczerwień oraz basen o wymiarach 14 x 6 m),
świetlica, winda, sala gier (piłkarzyki i tenis stołowy),
Wi-Fi (przy recepcji) oraz narciarnia z suszarką na buty.
Apartamenty:
przestronne. W każdym: w pełni wyposażona kuchnia,
łazienka z WC, SAT-TV, telefon, sejf oraz balkon.
Typ C:
dla 4 osób o pow. 60 m²: pokój dzienny z podwójnym
łóżkiem i rozkładaną kanapą, sypialnia z łóżkiem
podwójnym oraz wydzielona kuchnia.
Typ D:
dla 4 osób o pow. 60 m²: pokój dzienny z rozkładaną
kanapą i kuchnią, 2 x sypialnia z podwójnym łóżkiem.
Typ D1:
dla 5 osób o pow. 60 m²: pokój dzienny z kuchnią,
1 x sypialnia z podwójnym łóżkiem, 1 x sypialnia
z podwójnym i pojedynczym łóżkiem.

OPCJE FAKULTATYWNE:
»» 1 dzień jazdy na nartach w Sulden zamiast 1 dnia
w Haider Alm-Schöneben: 5 EUR (min. 30 osób)
»» dopłata do pokoju jednoosobowego:
40 EUR/pobyt (hotel)
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 08.02.2019)

WYŻYWIENIE:
Hotel Post:
»» śniadania w formie bufetu
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i drugie danie do
wyboru z 2 propozycji), bufet sałatkowy i deser
Rezydencja Ledi:
»» we własnym zakresie. W każdym apartamencie
znajduje się w pełni wyposażona kuchnia. Do sklepu
spożywczego 150 m, do najbliższej restauracji 50 m.
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CORTINA D`AMPEZZO
15-24.03.2019

Cena:
2670PLN

Z nami warto:

CORTINA D`AMPEZZO: prestiżowy kurort narciarski
nazywany „Królową Włoskich Dolomitów”, a także
najmodniejsza narciarska miejscowość we Włoszech
położona w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji
Belluno. W 1956 roku odbyła się tu Olimpiada
Zimowa. Obecnie w Cortinie rozgrywane są zawody
Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Trzy
stacje rozlokowane na wysokościach od 1224 do
2939 m n.p.m.: Faloria – Cristallo, Lagazuoi – Cinque
Torri i Tofana oferują 120 km tras i ponad 50 wyciągów.
Profesjonalnie przygotowane tereny narciarskie,
znakomita infrastruktura zapewniająca komfort
najbardziej wymagającym narciarzom (95% tras jest
dodatkowo naśnieżana), słoneczna pogoda, a przede
wszystkim możliwość jazdy wśród przepięknych
Dolomitów czynią ten kurort jednym z najchętniej
odwiedzanych ośrodków narciarskich na świecie.
W pobliżu znajdują się 3 inne regiony narciarskie:
San Vito, Misurina i Auronzo. San Vito – przepiękne
miasteczko z ośrodkiem, który oferuje 16 km znakomicie
przygotowanych, nasłonecznionych tras, o każdym
poziomie trudności. Liczne restauracje, bary, cukiernie,
winiarnie i puby ulokowane przy zabytkowych uliczkach
zimowej stolicy Włoch powodują, że Cortina d’ Ampezzo
jest wymarzonym miejscem dla spacerowiczów.
Ulubiony ośrodek wypoczynku śmietanki towarzyskiej
był również miejscem akcji wielu znanych filmów
(m. in. „James Bond: Tylko Dla Twoich Oczu” z Rogerem
Moorem, „Różowa Pantera” z Peterem Sellersem,
czy „Cliffhanger” z Sylvestrem Stallone). Niezwykły
urok tego miejsca i międzynarodowa atmosfera
sprawią, że Państwa urlop pozostanie niezapomniany.
Cortina d`Ampezzo – olimpijski urlop!
32

»» skipass w cenie
»» bajeczne widoki
»» prestiżowy kurort
»» świetlica
»» szkolenie narciarskie w cenie
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Rezydencja Hermine: kompleks dwóch domów
położonych obok siebie, przy rzece, 1,5 km od centrum
Borca di Cadore, 4 km od San Vito i najbliższych wyciągów
narciarskich oraz 12 km od Cortiny. Do nowoczesnego
centrum wellness Corte SPA (m. in. basen, sauna,
hydromasaże) 2 km. W rezydencji: świetlica i winda.
Apartamenty:
przestronne, komfortowo urządzone, o podobnym
standardzie. W każdym znajduje się w pełni wyposażona
kuchnia (m. in. mikrofalówka, zmywarka, ekspres do
kawy), SAT-TV, Wi-Fi, oraz łazienka z WC i bidetem.
BILO
dla 3 osób o powierzchni 40–45 m², pokój dzienny z sofą
(2 miejsca do spania), sypialnia z łóżkiem podwójnym lub
2 łóżkami pojedynczymi.
TRILO:
dla 4 osób o powierzchni ok. 65 m², pokój dzienny
z sofą (2 miejsca do spania), dwie sypialnie z łóżkiem
podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi, dwie łazienki.

WYŻYWIENIE:
we własnym zakresie. W każdym apartamencie znajduje się
w pełni wyposażona kuchnia. Do najbliższych restauracji,
barów i sklepu spożywczego w Borca di Cadore 1,5 km.
Podczas pobytu planowane są 2 wyjazdy do większych
marketów (naszym autokarem w drodze powrotnej ze
stoku do rezydencji).
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1 EUR/dzień (od 15 roku życia)
»» końcowe sprzątanie: Bilo: 40 EUR
Trilo: 50 EUR/apartament
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN

ZAKWATEROWANIE:
Borca di Cadore: jedna z bardziej znanych
miejscowości regionu Veneto, malowniczo położona
w otoczeniu bujnych lasów i górskich szczytów Antelao
(3 263 m n.p.m.) i Pelmo (3 168 m n.p.m.). Miasteczko
doskonale pielęgnuje tradycje. Najpiękniejsze domy
Starego Miasta zostały uznane za zabytki historyczne.
Swoje wakacje spędzał tu Jan Paweł II.

Mapa Cortina D`Ampezzo

2670PLN

Zniżki: dzieci (30.11.2010): 1750 PLN,
dzieci i młodzież (ur. po 30.11.2002): 2390 PLN,
seniorzy (przed 30.11.1953): 2580 PLN
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CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» dojazd do wyciągów – autokar
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» wycieczka do Cortiny d’ Ampezzo
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na apartament
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

OPCJE FAKULTATYWNE:
»» wieczór z pizzą: 14 EUR (min. 20 osób)
»» kompleks wellness Corte SPA (2 km od rezydencji):
ceny od ok. 15 EUR w zależności od wybranej strefy
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 14.02.2019)

DOLINA AOSTY
22-31.03.2019

Cena:
2750PLN
DOLINA AOSTY: leży w północno–zachodniej
części Włoch na pograniczu z Francją i Szwajcarią.
Znajdziemy tu najwyższe szczyty Europy: Mont
Blanc 4810 m, Matterhorn 4478 m, Monte Rosa
4633 m. 1 karnet pozwala na jazdę w 4 ośrodkach:
La Thuile, La Rosiere, Pila i Courmayeur. La Thuile
to rozległa stacja narciarska słynąca z rewelacyjnie
przygotowanych tras. Jej połączenie z francuskim
La Rosiere sprawia, że można tu jeździć przez
cały tydzień bez obaw o nudę, której skutecznie
zapobiega 80 tras o różnym poziomie trudności
i łącznej długości 143 km. Niezapomnianych wrażeń
widokowych dostarczy wszystkim najdłuższa trasa
regionu – San Bernardo o długości 11 km! Atrakcją,
która wyróżnia La Thuile od innych alpejskich
ośrodków jest heliskiing – wzniesiony helikopterem
na szczyt Lodowca Miravidi śmiałek ma możliwość
zjazdu z zupełnie dziewiczych zboczy tej wyjątkowej
góry. Ze stolicy doliny – pełnej rzymskich zabytków
Aosty – nowoczesna kolej linowa zawiezie nas na
stoki ośrodka Pila. 50 km zróżnicowanych zjazdów
dostarczy wrażeń sportowych i widokowych,
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gdyż przy dobrej pogodzie można stąd podziwiać
majestatyczny Matterhorn. Courmayeur dzięki
położeniu w masywie Mont Blanc jest jednym
z najbardziej prestiżowych ośrodków w Europie.
Usytuowanie na wysokości 1227–2755 m n.p.m.
zapewnia doskonałe warunki śniegowe prawie
6 miesięcy w roku. 41 km zróżnicowanych i doskonale
przygotowanych zjazdów spełni oczekiwania każdego
narciarza. Startująca z Courmayeur SkyWay Mont
Blanc – najnowocześniejsza na świecie kolej linowa,
której budowa kosztowała 120 mln euro, wynosi
turystów na wysokość 3500 m n.p.m. Kabina kolejki
obraca się o 360 stopni, co zapewnia zapierające
dech w piersiach widoki. Ponad 230 km tras i białe
szaleństwo z widokiem na Mont Blanc – najwyższy
szczyt Europy – czyni z Doliny Aosty obowiązkowy
punkt na mapie każdego narciarza!

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» najwyższe góry Europy z Mont Blanc
»» rezydencja przy stoku
»» ski-safari – ponad 230 km tras
»» 1 skipass – 2 kraje, 4 ośrodki
»» Sky Way Mont Blanc: 8-my cud świata
»» szkolenie narciarskie w cenie
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CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» dojazd do wyciągów: 1 x Courmayeur – Sky Way (autokar)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» końcowe sprzątanie
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na apartament
»» opieka pilota/rezydenta
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja Planibel to kompleks apartamentowców
usytuowany bezpośrednio przy wyciągach prestiżowego
ośrodka La Thuile, na wysokości 1450 m n.p.m. Obok
rezydencji znajduje się hotel, gdzie za opłatą dostępne
są: basen, siłownia, sauna i mini club dla dzieci. Na
terenie kompleksu do Państwa dyspozycji także: sklepy,
bary, restauracje, sklep spożywczy i wypożyczalnia
sprzętu narciarskiego. Wi-Fi w hotelu przy recepcji.
Apartamenty classic:
kameralne i funkcjonalnie urządzone, o podobnym
standardzie. W każdym znajduje się w pełni wyposażony
aneks kuchenny (m. in. kuchenka, lodówka, mikrofalówka),
SAT-TV oraz łazienka z WC i suszarką do włosów.

ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 21.02.2019)

WYŻYWIENIE:
we własnym zakresie. W każdym apartamencie znajduje
się w pełni wyposażona kuchnia. Restauracje, bary i sklep
spożywczy są dostępne w jednym z budynków rezydencji.

MONO:
dla 2 osób o pow. ok. 26 m², pokój dzienny z łóżkiem
podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi (za dopłatą).
BILO:
dla 3–4 osób o pow. ok. 32 m², pokój dzienny z rozkładaną
2–osobową sofą lub 2 łóżkami pojedynczymi, sypialnia
z łóżkiem podwójnym.

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: ok. 2 EUR/dzień
(od 13 roku życia)
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN

TRILO:
dla 4–6 osób o pow. ok. 45 m², pokój dzienny z rozkładaną
2–osobową sofą lub 2 łóżkami pojedynczymi, sypialnia
z łóżkiem podwójnym, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi
lub łóżkiem piętrowym.

Mapa La Thuile La Rosiere

2750PLN

Zniżki: dzieci (ur. po 31.10.2010): 1820 PLN,
dzieci (ur. po 31.10.2004): 2460 PLN,
młodzież (ur. po 31.10.2000)
oraz seniorzy (ur. przed 31.05.1954): 2640 PLN
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OPCJE FAKULTATYWNE:
»» siłownia/basen: 9 EUR,
dzieci 4–12 lat: 4 EUR/wejście
»» Planibel Card (basen, siłownia, mini club:
nielimitowany wstęp przez cały pobyt): 30 EUR,
dzieci 4-12 lat: 15 EUR
»» dopłata do apartamentu dwuosobowego MONO:
90 EUR/apartament/pobyt
»» wyjazd autokarem na narty do Pili: 5 EUR (min. 30 osób)
»» wieczór z pizzą: 14 EUR (min. 20 osób)

