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CZYLI CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ:
»» na rynku od 2002 roku
»» 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

»» zapewniamy bogaty program apres–ski
i niepowtarzalną atmosferę
»» przygotowując 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!

ZIMOWE PRZEDSZKOLE:
Autorski program przygotowany w trosce
o najmłodszych narciarzy. Zajęcia dla dzieci
odbywają się w oparciu o trzy podstawowe zasady:
»» Bezpieczeństwo: jest naszym priorytetem.
Dlatego wszystkie zajęcia odbywają się pod
okiem wykwalifikowanej kadry, której liczba jest
dostosowana do ilości dzieci.
»» Rozwój dziecka: nauka przez zabawę. Dzięki
doświadczeniu opracowaliśmy program, który
nie pozwoli na nudę i ułatwi rozwój narciarskich
umiejętności.
»» Komfort rodziców: możesz pozostawić dziecko
pod naszą opieką lub wraz z nim uczestniczyć
w zajęciach.

»»
»»

»»
SZKOLENIA:
Narciarskie:
»» w cenie każdego wyjazdu
»» różne poziomy zaawansowania
»» licencjonowani instruktorzy, którzy regularnie unifikują
swoje uprawnienia na szczeblu krajowym
»» program nauczania oparty o wytyczne Polskiego
Związku Narciarskiego
»» niewielkie grupy ok. 8 osób
»» instruktorzy dostępni przez 6 dni do godz. 15:30,
z przerwą na lunch od godziny 12:30 do 13:15
»» 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.
Snowboardowe:
»» realizowane na wybranych wyjazdach
przy min. 10 uczestnikach
»» 6 dni po 2 h dziennie
»» koszt 450 PLN/osobę.
Chęć udziału w szkoleniach narciarskich
i snowboardowych prosimy zgłaszać
podczas zapisów.
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»»
»»
»»
»»

»»

MALUCHOWA SZKÓŁKA
NARCIARSKA:
dla dzieci w wieku od 4 lat
instruktorzy dostępni
przez 6 dni do godz. 15:30,
z przerwą na lunch od
godziny 12:30 do 13:15
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
program nauczania oparty
o wytyczne Polskiego
Związku Narciarskiego

Dzięki naszym zajęciom przekonasz się, że
pomimo rodzinnego wyjazdu nie zabraknie czasu
przeznaczonego tylko dla Ciebie, abyś mógł poznać
region, podszkolić umiejętności, czy pozjeżdżać
z bardziej wymagających tras.
NIANIA NA STOKU:

MALUCHOWE APRES–SKI:

»» dla naszych najmłodszych
narciarzy, którzy zmęczyli się
już nieco jazdą na nartach,
a nie chcą rezygnować
z zabawy, proponujemy
towarzystwo niani, która
będzie czuwać nad
bezpieczeństwem maluchów
i zapewniać im moc atrakcji
»» 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 13:1515.30. W tym czasie rodzice
będą mogli spokojnie oddać
się przyjemności dalszego
szusowania.

»» 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.

»» 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
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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.

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 – szczegółowe informacje wraz z godziną
zbiórki przesyłamy na 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
»» wszystkie nasze autokarowe wyjazdy na narty
odbywają się ze Szczecina
»» dodatkowo zapewniamy transport z następujących
miast: Bydgoszcz, Piła, Wałcz i Stargard*
»» bezpłatny transport ze wskazanych powyżej
miejscowości zapewniamy nawet od 1 osoby

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 170 PLN
wariant Max Fun: około 270 PLN
»» rozszerzenia ubezpieczenia narciarskiego do
wariantu Max Fun: około 70 PLN.

Możliwość wykupienia połączenia antenowego
do Szczecina z innych miast:
Gryfino: 120 PLN / Goleniów: 140 PLN
Stargard: 160 PLN / Kamień Pomorski: 280 PLN
Gryfice: 310 PLN / Gorzów: 330 PLN
Świnoujście: 330 PLN / Kołobrzeg: 430 PLN
Koszalin: 520 PLN / Szczecinek: 550 PLN
Podane ceny zostaną podzielone na ilość osób zainteresowanych
dojazdem z danego miasta i dotyczą transportu w jedną stronę busem
do 8 osób. Możliwość zorganizowania połączeń z innych miast – prosimy
o zgłaszanie przy zapisach.
* Oprócz wyjazdu do Alpe Lusia – San Pellegrino (transport tylko ze
Szczecina).

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/osobę
»» oferty z dojazdem własnym rozpoczynają się i kończą
w sobotę
»» wszystkim osobom, które biorą udział w wyjeździe,
niezależnie od wybranego środka transportu,
przysługują te same świadczenia; wyjątek stanowią
transfery do wyciągów.
Oferta indywidualna:
»» jeśli szukasz wyjazdu 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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APRES-SKI:
Dzień narciarza, czy snowboardzisty nie kończy się
przecież na stoku! Staramy się, żeby dobra zabawa trwała
cały dzień, dlatego wieczorem, po nartach proponujemy
dodatkowe atrakcje. W zależności od wyjazdu w naszym
programie rozrywkowym znajdują się: wypady na basen
i termy, wieczory taneczne, czy z kuchnią regionalną,
degustacje lokalnych produktów, a dla wszystkich tych,
którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć
umiejętności wykład o narciarstwie (sprzęt i technika
jazdy) i video analiza. Poza autorskim programem
animacji korzystamy z lokalnych atrakcji oferowanych
przez ośrodek narciarski takich jak: tory saneczkowe,
wędrówki z pochodniami, kulig, lodowisko, curling, zjazd
na oponach… Wszystkie z nich monitorujemy i opisujemy
w przygotowanym przez nas przewodniku, w którym
znajdziecie również wiele ciekawostek i informacji
o regionie, jego historii i kuchni. Większość obiektów
w naszej ofercie posiada kompleks wellness, gdzie
można wypocząć i nabrać sił przed kolejnym dniem na
stoku oraz świetlicę, w której wieczorami miło spędzamy
czas na wspólnej zabawie.

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
06-14/15.12.2019 i 13-21/22.12.2019
CENA:

2490PLN

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.),
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.

WYŻYWIENIE:

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 apartament
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

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.
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 2 EUR/dzień (od 16 roku życia)
»» końcowe sprzątanie: Tradition Typ 1: 30 EUR;
Klassik Typ 1 i 2, Design Typ 2, Tradition Typ 3: 40 EUR;
Tradition Typ 2 oraz Design Typ 1, 3 i 4:
50 EUR/apartament
»» 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: 17 EUR (min. 20 osób)
»» wieczór z pizzą: 14 EUR (min. 20 osób)
»» degustacja i możliwość kupna lokalnych produktów
»» curling z grzańcem: 10 EUR (min. 10 osób)

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.

ZGŁOSZENIA:

Typ 3 – dla 6 osób o pow. 99 m²: 3 x sypialnia dla 2 osób,
3 łazienki.

Zaliczka: 500 PLN (Termin I – pozostałość do 06.11.2019,
Termin II –pozostałość do 13.11.2019)

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.

ie 111,7 km
Tyrol Wschodni i Karyntia oferuje łączn
km,
tras (niebieskie – 24 km, czerwone – 60,9 gów.
i 41 wycią
czarne – 13,5 km, skiroute – 13,3 km)
41,6 km,
Grossglockner Resort Kals – Matrei –
23,7 km,
Lodowiec Mölltal – 24 km, St. Jacob –
Sillian – 22,4 km tras narciarskich.

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.

Kals II

2490PLN

Kals I

Zniżki:
dzieci (od 2014): 1590 PLN
dzieci i młodzież (2001–2013): 2040 PLN

NEU!
Dorflift
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Glocknerblick

SAN PELLEGRINO
ALPE LUSIA 31.01-09.02.2020
CENA:

3390PLN

SAN PELLEGRINO – ALPE LUSIA: część największego
na Świecie kompleksu Dolomiti Superski. Wielokrotnie
zdobywał pierwsze miejsce w rankingu najlepszych
terenów narciarskich we Włoszech. Usytuowany na
granicy regionów Wenecji Euganejskiej i Trydentu
w samym sercu Dolomitów, skąd rozpościerają się
wspaniałe widoki na ich najsłynniejsze masywy:
Marmolada, Pale di San Martino, Catinaccio i Latemar.
W Tre Valli, bo tak również jest nazywany ten resort,
znajdują się dwa ośrodki: połączony siecią wyciągów
San Pellegrino – Falcade i sąsiadujący Alpe Lusia.
Szlaki narciarskie dostępne z przełęczy San Pellegrino,
w większości czerwone oraz niebieskie, zostały
wytyczone na otwartych, słonecznych zboczach.
Po przeciwnej stronie przełęczy wznosi się szczyt
Col Margherita (2513 m n.p.m.), skąd w kierunku
Falcade biegną szerokie trasy w obszarze zalesionym.
Zaawansowani narciarze znajdą tu kilka czarnych
nartostrad na czele z La Volata z maksymalnym stopniem
nachylenia 57%. Na średnio zaawansowanych czeka
wiele urokliwych miejsc do spokojnego szusowania,
a początkujący z łatwością odnajdą tereny, gdzie
postawią pierwsze kroki na nartach. Wielbicieli długich
zjazdów ucieszy trasa o długości 11,5 km prowadząca ze
szczytu Col Margherita do Falcade. Drugi z ośrodków to
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 zjazdy dla ambitnych miłośników
białego szaleństwa, od Bellamonte natomiast
głównie niebieskie, przeznaczone raczej dla średnio
zaawansowanych i początkujących. Dodatkowo, kiedy po
jednej stronie śnieg traci swoje najlepsze właściwości,
po drugiej dopiero zaczynają się idealne warunki do
jazdy. Łącznie do dyspozycji narciarzy jest 100 km
nartostrad. Najnowocześniejsza, pojemna, szybka
i wygodna sieć wyciągów, 100% pokrycie systemem
sztucznego naśnieżania, nasłoneczniony i doskonale
przygotowany teren, a przede wszystkim możliwość
uprawiania narciarstwa wśród przepięknych Dolomitów
czynią San Pellegrino - Alpe Lusia jednym z najchętniej
odwiedzanych kurortów zimowych we Włoszech.

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» blisko wyciągów i centrum
»» dobra kuchnia
»» kameralna atmosfera
»» szkolenie narciarskie w cenie
12
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ZAKWATEROWANIE:
Falcade: spokojne miasteczko położone na wysokości
1150 m n. p. m. w dolinie Biois pomiędzy masywami
lodowca Marmolada, Civetta i Pale di San Martino.
W 2003 roku zdobyło I miejsce w rankingu na najlepszą
miejscowość narciarską we Włoszech (utrzymanie tras,
dojazd do wyciągów, normy ekologiczne). Malowniczy
krajobraz uzupełnia 300 historycznych, unikalnych,
drewnianych domków typu tabia (najstarsze pochodzą
z XVIIw.), które nadają Falcade niepowtarzalny urok.
Znajduje się tu dolna stacja gondoli, która dowiezie
Państwa do terenu narciarskiego San Pellegrino – Falcade.
Hotel Stella Alpina***: urządzony w alpejskim stylu,
przytulny, rodzinny hotel z tradycjami. Położony
w centrum Falcade, 1,5 km od wyciągów, przy trasie
narciarstwa biegowego i lodowisku. Tawerna i bar
w hotelu to idealne miejsce na spędzenie miłego wieczoru
z przyjaciółmi lub relaks przy lampce dobrego wina.
Restauracja Stella Alpina jest doskonałym miejscem
na delektowanie się wyśmienitymi daniami z lokalnych
produktów pochodzących z okolic Agordo, a hotelowa
cukiernia i lodziarnia zapraszają na wypieki i domowej
roboty lody. Na miejscu do Państwa dyspozycji również
winda i narciarnia z suszarką na buty. Darmowe Wi-Fi
dostępne w całym obiekcie. Przystanek skibusa
naprzeciwko hotelu.

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i danie główne do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy i deser
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną
»» dania bezglutenowe i wegetariańskie – na zapytanie

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» dojazd do wyciągów:
4 x San Pellegrino – Falcade (skibus) oraz
2 x Alpe Lusia (autokar lub skibus)
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną, 1 x wieczór
z muzyką na żywo
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1 EUR/dzień (od 12 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» degustacja lokalnych win + przekąski: 18 EUR
(min. 20 osób)
»» degustacja i możliwość kupna lokalnych serów
»» dopłata do pokoju jednoosobowego: 50 EUR/pobyt
»» dopłata do pokoju dwuosobowego dla 1 osoby:
125 EUR/pobyt
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 01.01.2020)

Komfortowe pokoje dla 1-4 osób (16-23 m²) o podobnym
standardzie, łóżka pojedyncze lub podwójne. W każdym:
SAT-TV, Wi-Fi, łazienka z WC, bidetem i suszarką do
włosów. W większości pokoi balkon.
ie
San Pellegrino – Alpe Lusia oferuje łączn
one
100 km tras (niebieskie – 55 km, czerw
– 35 km, czarne – 10 km) i 27 wyciągów.
Alpe Lusia – 29,4 km, San Pellegrino –
Falcade – 70,6 km tras narciarskich.

3390PLN
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Zniżki:
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2450 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 3110 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 01.02.2017): 350 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 1820 PLN
dzieci (ur. po 01.02.2010): 2480 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2860 PLN
dorośli: 3140 PLN

SKIRAMA
7-16.02.2019 i 14-23.02.2020
CENA OD:

2620PLN

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 z ponad
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 tras jest Lodowiec Presena,
dysponujący terenem narciarskim do 3016 m n.p.m.
Pejo 3000 – kompaktowy, bogaty w tradycje ośrodek
narciarski położony w sercu największego włoskiego
Parku Narodowego Stelvio. To miejsce idealne dla rodzin,
które mogą tu zarówno odpocząć, jak i skorzystać
z długich, niepowtarzalnie malowniczych tras
narciarskich, prowadzących do miasteczka ze stoków
góry Vioz. Brak tłoku i kolejek do wyciągów zapewnia
komfort i swobodną jazdę. Nowoczesna 100-osobowa
kabina wynosi narciarzy na wysokość 3000 m, skąd
prowadzi najdłuższa, 8-kilometrowa trasa regionu.
Jeden karnet obejmujący ponad 230 km tras zjazdowych
w 7 ośrodkach, sąsiedztwo wielu trzytysięczników
i bogata oferta specjałów włoskiej kuchni to sekret
popularności tego resortu!

ZAKWATEROWANIE:
Pejo: najstarszy kurort w regionie! Dzięki źródłom
termalnym i leczniczym minerałom jest znany
już od XVII wieku. Do dziś nie zatracił swojego
pierwotnego charakteru, wciąż oferując gościom
relaks po intensywnym dniu na stoku. Słynie z centrum
termalnego (kryty basen, masaże, zabiegi upiększające,
kąpiele relaksacyjne, źródła wody leczniczej) oraz
widokowych tras narciarskich. Położenie Pejo między
karuzelą narciarską Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta,
a Adamello-ski sprawia, iż jest idealnym miejscem
wypadowym do największych ośrodków narciarskich
w tym rejonie.

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» 300 m do wyciągów
»» kompleks wellness i świetlica
»» przy termach i basenie
»» szkolenie narciarskie w cenie
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Hotel Pejo***S: elegancki, rodzinny obiekt urządzony
w tradycyjnym trydenckim stylu, położony 300 m od
wyciągów, 100 m od centrum termalnego, 15 km od stacji
narciarskiej Marilleva-Folgarida i 22 km od Tonale. W pobliżu:
sklepy, bary i pizzeria. W hotelu do Państwa dyspozycji:
kompleks wellness (sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, natryski
wrażeń, strefa relaksu z kącikiem herbacianym), bar,
świetlica, sala TV, Wi-Fi, narciarnia z suszarką na buty,
winda, sala gier (bilard, piłkarzyki). Przystanek skibusa przed
hotelem. Pokoje dla 1-5 osób (14-30 m²), łóżka podwójne,
pojedyncze i piętrowe lub rozkładana sofa. W każdym: LCD
SAT–TV, Wi-Fi, sejf oraz łazienka z bidetem i suszarką do
włosów. Część pokoi z wydzieloną sypialnią dla 2 osób.
W niektórych pokojach balkon.
Hotel Vioz***: położony w spokojnym i słonecznym
miejscu, 300 m od stacji narciarskiej Pejo 3000 i centrum
miasta, do centrum termalnego i Hotelu Pejo 500 m.
Do dyspozycji gości: bar, świetlica, Wi-Fi, narciarnia
z suszarką na buty, winda, sala gier (m.in. bilard,
piłkarzyki), sala zabaw dla dzieci oraz znajdujący się
w Rezydencji Vioz, 20 m od hotelu kompleks wellness
(sauna, łaźnia parowa, ścieżka Kneippa, strefa relaksu).
Za opłatą jacuzzi i solarium. Pokoje dla 2-5 osób

(15-35 m²) typu Classic: łóżka podwójne, pojedyncze lub
rozkładana sofa. W każdym: LCD SAT– TV, Wi-Fi, sejf oraz
łazienka z prysznicem lub wanną, bidetem i suszarką do
włosów. Część pokoi z wydzieloną sypialnią dla 2 osób.
Rezydencja Vioz: położona naprzeciwko hotelu
Vioz. Goście rezydencji mogą korzystać z serwisu
i pomieszczeń znajdujących się w hotelu. W budynku
rezydencji znajduje się kompleks wellness (sauna, łaźnia
parowa, ścieżka Kneippa, strefa relaksu) i narciarnia
z suszarką na buty.
Apartamenty:
BILO dla 3-4 osób (30-39 m²): sypialnia z łóżkiem
podwójnym i 1 lub 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny
z aneksem kuchennym, łazienka z bidetem i suszarką do
włosów, LCD SAT-TV, Wi-Fi i balkon.
TRILO dla 4 osób (47 m²): 2 x sypialnia dla 2 osób (łóżka
podwójne lub pojedyncze), pokój dzienny z aneksem
kuchennym, łazienka z bidetem i suszarką do włosów,
LCD SAT-TV, Wi-Fi i balkon.
Wszystkie towarzyszące imprezie zajęcia, w tym
„Maluchowe apres ski” dla dzieci odbywają się
w hotelu Pejo.

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 4 x Pejo 3000 +
2 x Skirama Dolomiti Adamello Brenta
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie HB (hotel)
»» transport autokarem klasy lux
»» zimowe przedszkole i niania na stoku
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness (hotel)
»» dojazd do wyciągów – 2 x Skirama Dolomiti Adamello
Brenta (autokar)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną (hotel)
»» 1 x nocna jazda na nartach
(stok tylko dla naszej grupy, min. 30 osób)
»» dla chętnych: zawody narciarskie
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel
»» ręczniki (hotel)
»» podatek VAT
WYŻYWIENIE:
Hotel Pejo:
»» śniadanie w formie bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i danie główne do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy, woda i deser
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną
Hotel Vioz:
»» śniadanie w formie bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i danie główne do
wyboru z 4 propozycji), bufet sałatkowy, woda i deser
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną

HOTEL PEJO
PLN

HOTEL VIOZ
PLN

REZYDENCJA VIOZ
PLN

Zniżki:
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2450 PLN
dzieci (ur. po 15.02.2008): 3040 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 3280 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 15.02.2019): 350 PLN
dzieci (ur. po 15.02.2012): 2010 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2450 PLN
dzieci (ur. po 15.02.2008): 3040 PLN
młodzież (ur. po 15.02.2005): 3190 PLN

Zniżki:
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2590 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 3280 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 15.02.2019): 350 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2050 PLN
dzieci (ur. po 15.02.2009): 2630 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 3050 PLN
dorośli: 3400 PLN

Zniżki:
apartament Bilo:
przy 4 osobach w apartamencie: 2620 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 1740 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2350 PLN
przy 3 osobach w apartamencie: 2780 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 1900 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003):2510 PLN
apartament Trilo:
przy 4 osobach w apartamencie: 2720 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 1830 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2440 PLN
przy 3 osobach w apartamencie: 2900 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2010 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2620 PLN

3490
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Skirama Dolomiti Adamello Brenta oferuje łącznie
234,7 km tras (niebieskie – 77,1 km, czerwone –
118,7 km, czarne – 38,9 km) i 92 wyciągi.
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta – 154,1 km,
Adamello-ski – 61,6 km, Pejo 3000 – 19 km
tras narciarskich.

Rezydencja Vioz:
»» we własnym zakresie. W każdym apartamencie
znajduje się wydzielony aneks kuchenny.
Do restauracji i sklepu spożywczego 400 m.
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1,5 EUR/dzień (od 14 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/osoba
Rezydencja Vioz:
»» końcowe sprzątanie: 50 EUR/Bilo, 100 EUR/Trilo
(w przypadku samodzielnego posprzątania
apartamentu opłata nie jest pobierana)
»» kaucja zwrotna: 100 EUR/apartament
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» dopłata do karnetu 3 x Pejo 3000 i 3 x Skirama
Dolomiti Adamello Brenta (skipass i dojazd autokarem,
min. 20 osób): 30 EUR, młodzież (ur. po 30.11.2003):
25 EUR, dzieci (ur. po 30.11.2011): 5 EUR
»» szkolenie snowboardowe (min. 10 osób): 450 zł/osobę
»» termy w Pejo: basen ok. 5 EUR, strefa wellness ok. 15 EUR,
pakiet basen + strefa wellness + siłownia ok. 18 EUR
Hotel Pejo:
»» pokój jednoosobowy: 60 EUR/pobyt
»» degustacja i możliwość kupna lokalnych produktów
»» bilard, piłkarzyki: za opłatą
Hotel Vioz:
»» jacuzzi wewnętrzne, solarium, bilard, piłkarzyki: za opłatą
Rezydencja Vioz:
»» kompleks wellness: 20 EUR/pobyt
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (Termin I – pozostałość do 08.01.2020
i Termin II –pozostałość do 15.01.2020)

ALTA VALTELLINA
21.02-01.03.2020
CENA:

3490PLN

ALTA VALTELLINA: malownicza dolina we włoskiej
Lombardii, przy granicy ze Szwajcarią, rozsławiona
przez 4 prestiżowe ośrodki narciarskie: Livigno, Bormio,
Santa Caterina i Cima Piazzi–San Colombano. Oddane
do dyspozycji narciarzy 225 km tras zjazdowych to
wygodne, szerokie nartostrady biegnące w większości
przez otwarte hale. Teren narciarski położony do
wysokości 3012 m n.p.m. zapewnia spektakularne widoki
i doskonałe warunki śniegowe od grudnia do kwietnia.
Park Narodowy Stelvio pokrywający niemal całą dolinę
pozwala na obcowanie z nieskażoną przyrodą nie tylko
narciarzom. Biegówki, nordic walking, wędrówki na
rakietach śnieżnych czy sleddog to tylko niektóre z wielu
dostępnych tutaj aktywności! Livigno nikomu nie trzeba
przedstawiać – to przecież jeden z ulubionych resortów
wśród polskich narciarzy! „Mały Tybet” Włoch, zwany
tak ze względu na suchy klimat to dwa niezależne tereny
narciarskie i liczne, niezwykle kuszące sklepowe witryny,
które przyciągają tu co roku rzesze turystów z całej Europy!
Bormio kusi słynną trasą Stelvio, czyli 10-kilometrowym
zjazdem z różnicą poziomów 1800 m! Santa Caterina to
idealny ośrodek dla średnio zaawansowanych narciarzy,
a Cima Piazzi–San Colombano zachwyca kameralną
atmosferą. Alta Valtellina to ceniony region narciarski,
w którym rozgrywane były prestiżowe zawody m.in.
Alpejskie Mistrzostwa Świata w 1985 i 2005 roku oraz
finał Pucharu Świata w 1995 roku. Bogate narciarskie
tradycje doprawione różnorodnym apres-ski i strefą
bezcłową w Livigno to sprawdzony sposób na doskonały
zimowy urlop!

ALTA VALTELLINA – GŁÓWNE MIEJSCOWOŚCI:
Bormio: tysiącletnia wieś zamieszkiwana na stałe przez
około 4000 osób. Oprócz Mistrzostw Świata i słynnej
góry Cima Bianca kurort znany jest również z kompleksu
basenów termalnych i pijalni wód mineralnych. Na
żądnych wrażeń turystów czeka w mieście bogate
apres-ski. Bary, restauracje i dyskoteki prześcigają się
w pomysłach na organizację wieczornego wypoczynku.
Livigno: znany i lubiany kurort, który jeszcze 50 lat
temu był niewiele znaczącą wioską! Dziś trudno
sobie wyobrazić, że przez 9 miesięcy w roku Livigno
pozostawało odcięte od świata. Sytuacja zmieniła się
dopiero w roku 1964, gdy otwarto tunel Munt La Schera
– to wówczas rozpoczęła się zawrotna kariera kurortu.
Dzięki temu przedsięwzięciu narciarze mają szansę
docenić urok miasteczka położonego na wysokości 1800
m n.p.m., gdzie przez 322 dni w roku świeci słońce. Wciąż
żywe są tu tradycje strefy bezcłowej ustanowionej przez
Napoleona już w 1805 roku.

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» ski-safari
»» dobra lokalizacja – w centrum doliny
»» kompleks wellness i świetlica
»» termy w Bormio
»» strefa bezcłowa w Livigno
»» szkolenie narciarskie w cenie
20
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel del Cardo***S: zlokalizowany w centrum doliny,
w niewielkiej miejscowości Valdicentro. Stanowi idealną
bazę wypadową dla narciarzy: do najbliższych wyciągów
4,5 km, do przystanku skibusa 20 m. Na miejscu do
Państwa dyspozycji: świetlica, bar, sala TV, tenis stołowy,
piłkarzyki, sala zabaw dla dzieci, narciarnia z suszarką na
buty. Za dodatkową opłatą: kompleks wellness (sauna
fińska, caldarium, łaźnia parowa, strefa relaksu).
Pokoje: Classsic, Comfort i Superior o różnym
standardzie, wyposażone w Wi-Fi, SAT-TV oraz łazienkę
z WC, bidetem i suszarką do włosów.
Classic: dla 1-2 osób, ok. 16-23 m², łóżka pojedyncze lub
podwójne, część pokoi z balkonem.
Comfort: dla 1-4 osób, ok. 20-25 m², odnowiona łazienka,
łóżka pojedyncze lub podwójne i rozkładana sofa lub
łóżko piętrowe w pokojach dla 3 i 4 osób oraz balkon.

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bufetu z ciepłym posiłkiem
»» obiadokolacja: 2 dania (przystawka i danie główne do
wyboru z 3 propozycji), bufet sałatkowy i deser
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» dojazd do wyciągów: autokar (2 x Livigno, 2 x Bormio,
1 x Santa Caterina, 1 x Cima Piazzi-San Colombano)
»» 1 x wieczór z kuchnią regionalną
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» dostęp do internetu
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» opieka pilota/rezydenta
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: ok. 1,3 EUR/dzień (od 18 roku życia)
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» kompleks wellness: 5 EUR/wejście lub 15 EUR/pobyt
(klapki i szlafrok w cenie pakietu tygodniowego)
»» pokój Comfort dla 2 osób: 35 EUR/pokój/pobyt
»» pokój Superior: 70 – 280 EUR/pokój/pobyt
»» pokój jednoosobowy (Classic lub Comfort):
70 EUR/pokój/pobyt
»» wycieczka do term w Bormio: ok. 25 EUR (min. 20 osób)

Superior: dla 2-3 osób, ok. 25-30 m², przestronne,
urządzone nowocześnie i elegancko, łóżka pojedyncze
lub podwójne, w niektórych pokojach balkon i dodatkowa
sofa, dostępne na zapytanie za dopłatą 70-280 EUR/
pokój/pobyt.

ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 400 PLN (pozostałość do 23.01.2020)

Alta Valtellina oferuje łącz
nie 225 km tras
(niebieskie – 68 km, czer
wone – 125
czarne – 32 km) i 66 wyciągó km,
w.
Livigno – 115 km, Bormio
– 50 km, Cima
Piazzi /San Colombano –
25 km, Santa
Caterina – 35 km tras narc
iarskich.

3490PLN
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Zniżki:
dzieci (od 2012): 2400 PLN
dzieci i młodzież (2004–2011): 3030 PLN
seniorzy (do 1955): 3240 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (od 2018): 350 PLN
dzieci (2012–2017): 1790 PLN
dzieci (2008–2011): 2700 PLN
młodzież (2004–2007): 2900 PLN
seniorzy (do 1955): 3110 PLN
dorośli: 3360 PLN

EISACKTAL
28.02-08.03.2020
CENA:

3250PLN

EISACKTAL: dolina położona w Południowym Tyrolu
we Włoszech. Eisacktal jest dynamicznie rozwijającym
się regionem, który ma na uwadze przede wszystkim
wygodę turystów. W 2012 roku połączono gondolą
dwa dotychczas osobne ośrodki zlokalizowane
w centrum doliny – Jochtal i Gitschberg. Dzięki
tej inwestycji narciarze mogą korzystać z 55 km
zintegrowanych tras o różnym poziomie trudności. Na
Jochtal przeważają łatwe niebieskie zjazdy idealne dla
początkujących narciarzy. Doświadczeni wielbiciele
białego szaleństwa lepiej odnajdą się na bardziej
wymagających, czerwonych stokach Gitschbergu.
Niezwykle popularną atrakcją ośrodka jest położona
na szczycie Gitschberg (2512 m n.p.m.) platforma
widokowa, z której rozpościera się spektakularny widok
na imponujące wierzchołki Dolomitów i główny łańcuch
Alp na północy. Drugi ośrodek Eisacktal – Plose – oferuje
45 km zróżnicowanych tras narciarskich usytuowanych
na południowych stokach, gdzie słońce świeci przez
280 dni w roku! Znakiem rozpoznawczym resortu
jest Trametsch – ponad 8-kilometrowa, najdłuższa
trasa Południowego Tyrolu. Eisacktal to znakomicie
zorganizowany region narciarski, który ma w swej ofercie
100 km doskonale przygotowanych tras zjazdowych na
każdym poziomie trudności i stanowi wymarzone miejsce
na zimowy urlop dla turystów unikających wielkich,
zatłoczonych ośrodków wypoczynkowych. Wysoko
położony teren narciarski, szerokie stoki, rozbudowany
system sztucznego naśnieżania i bajeczne widoki na
nieskażoną alpejską przyrodę przy akompaniamencie
tradycyjnych przysmaków regionalnej kuchni to pewny
przepis na udany zimowy urlop!

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» dobra lokalizacja – w centrum doliny
»» kompleks wellness i świetlica
»» blisko do Brixen i parku wodnego
»» szkolenie narciarskie w cenie

24

25

3250PLN

Zniżki:
dzieci (ur. po 30.11.2011): 2190 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2930 PLN
seniorzy (ur. przed 30.11.1954): 3140 PLN
przy dwóch osobach dorosłych w pokoju:
dzieci (ur. po 01.03.2017): 350 PLN
dzieci (ur. po 01.03.2014): 1680 PLN
dzieci (ur. po 30.11.2011): 1930 PLN
dzieci (ur. po 01.03.2010): 2670 PLN

WYŻYWIENIE:
»» śniadania w formie bufetu
»» obiadokolacja: 2 dania, bufet sałatkowy
(min. 4 rodzaje warzyw) i deser

ZAKWATEROWANIE:
W miasteczku Natz położonym na słonecznym
płaskowyżu pośród malowniczych sadów jabłoniowych,
pól i łąk. Dzięki centralnemu położeniu w dolinie
odległość do obydwu ośrodków narciarskich Eisacktal
wynosi 12 km. Do Brixen najstarszego i najpiękniejszego
miasta Południowego Tyrolu oraz wodnego parku
rozrywki Acquarena 5 km.

WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1,15 EUR/dzień od 14 roku życia
»» napoje do obiadokolacji
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN

Pensjonat Hairerhof: tradycyjny alpejski pensjonat
od kilku pokoleń prowadzony przez jedną rodzinę. Do
Państwa dyspozycji: kompleks wellness (sauna fińska,
łaźnia parowa, natryski wrażeń, strefa relaksu) oraz
świetlica, narciarnia z suszarką na buty, tenis stołowy,
piłkarzyki i winda. Do przystanku skibusa 250 m.

OPCJE FAKULTATYWNE:
»» wycieczka do parku wodnego Acquarena w Brixen:
ok. 10 EUR (min. 25 osób)
»» pokój jednoosobowy: 60 EUR/pobyt

Pokoje: funkcjonalnie urządzone, dla 1-4 osób o pow.
13-20 m² z łóżkiem podwójnym i sofą dla 1 lub 2 osób
w pokojach dla 3 i 4 osób. W każdym: łazienka z WC
i suszarką do włosów, LCD SAT–TV, Wi-Fi, w większości
pokoi balkon.

ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 29.01.2020)

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» wyżywienie – HB
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness
»» dojazd do wyciągów: 3 x Jochtal – Gitschberg
i 3 x Plose (autokar)
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» opieka pilota/rezydenta
»» wędrówka z pochodniami uwieńczona grzańcem
»» wycieczka do Brixen (min. 30 osób)
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na pokój
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki, ręczniki do sauny
»» podatek VAT

Eisacktal oferuje łącznie 100,19 km tras
(niebieskie – 40,2 km, czerwone – 37,2 km,
czarne – 22,79 km) i 26 wyciągów.
Plose – 45,19 km, Jochtal/Gitschberg – 55 km.
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DOLINA AOSTY
13-22.03.2020
CENA:

2870PLN

DOLINA AOSTY: leży w północno – zachodniej
części Włoch na pograniczu z Francją i Szwajcarią.
Znajdziemy tu najwyższe szczyty Europy: Mont Blanc
4810 m n.p.m., Matterhorn 4478 m n.p.m., Monte Rosa
4633 m n.p.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 terenów. Jej połączenie z francuskim
La Rosiere sprawia, że można tu jeździć przez cały
tydzień bez obaw o nudę, której skutecznie zapobiega
80 nartostrad o różnym poziomie trudności i łącznej
długości 143 km. Niezapomnianych wrażeń widokowych
dostarczy wszystkim najdłuższa trasa (11 km) regionu
– San Bernardo. 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
zapewni moc wrażeń sportowych i widokowych. 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
28

śniegowe prawie 6 miesięcy w roku. 41 km doskonale
przygotowanych zjazdów spełni oczekiwania każdego
narciarza. Startująca z Courmayeur najnowocześniejsza
na świecie kolej linowa SkyWay zabiera turystów w samo
serce masywu Mont Blanc na wysokość 3500 m n.p.m.
Budowa największej atrakcji Aosty kosztowała 120 mln
Euro. Kabina kolejki obraca się o 360 stopni, ukazując
zapierającą dech w piersiach alpejską panoramę. 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 – ósmy cud świata
29

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja Planibel: 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.
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.
TRILO:
dla 4 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.

2870PLN

Zniżki:
dzieci (ur. po 31.10.2011): 1900 PLN
dzieci (ur. po 31.10.2005): 2550 PLN
młodzież (ur. po 31.10.2001)
oraz seniorzy (ur. przed 31.05.1955): 2760 PLN
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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
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» końcowe sprzątanie
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na apartament
»» opieka pilota/rezydenta
»» pościel, ręczniki
»» podatek VAT
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.
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: ok. 2 EUR/dzień
(od 13 roku życia)
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
Dolina Aosty oferuje łącznie
234 km tras (niebieskie – 72 km,
czerwone – 130,5 km, czarne –
31,5 km) i 74 wyciągi.
La Thuile/La Rosiere – 143 km,
Courmayeur – 41 km, Pila – 50 km
tras narciarskich.

OPCJE FAKULTATYWNE:
»» siłownia/basen: 9 EUR, dzieci 4–12 lat: 4 EUR
»» 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)
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 12.02.2020)

SELLA RONDA
20-29.03.2020
CENA:

2990PLN

SELLA RONDA: najpiękniejsza trasa widokowa i duma
Dolomitów. To magiczne miejsce i cel każdego narciarza
Zatacza ona pełne koło wokół masywu Sella, łącząc
4 przełęcze i 4 ladyńskie doliny. Zdobycie 42-kilometrowej
trasy zajmuje przeciętnemu narciarzowi około 6 godzin.
Można ją pokonać zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(szlak pomarańczowy) lub w przeciwnym kierunku (szlak
zielony), a co najważniejsze, po żadnej z nartostrad nie
zjeżdża się dwukrotnie. Dzięki Sella Ronda bez odpinania
nart można przemieszczać się między przyległymi do
niej czterema kultowymi ośrodkami narciarskimi: Val
Gardena / Alpe di Siusi, Alta Badia, Val di Fassa /
Carezza i Arabba, które oferują łącznie ponad 500 km
tras w ramach jednego karnetu. Nie można oczywiście
pominąć Marmolady, najwyższej góry Dolomitów –
3342 m n.p.m., by zaliczyć 12-kilometrowy zjazd po
lodowcu z „królowej” tego pasma górskiego. Lista
atrakcji, jakie napotkamy odwiedzając ten największy
ośrodek narciarski w Dolomitach jest bardzo długa.
Oprócz Sella Ronda i Marmolady znajdziemy tu kilka
tras Pucharu Świata, na czele z Saslong w Val Gardena
i Gran Risa w Alta Badia oraz ponad 170 restauracji,
w tym 8 wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Szusowanie
w Sella Ronda to nie tylko przygoda narciarska, ale
także fascynująca wyprawa w świat górskiej przyrody
i bogactwa regionów: Wenecji Euganejskiej, Trydentu
i Południowego Tyrolu. Oprócz znakomitych warunków
narciarskich i fantastycznych widoków na przyjezdnych
czeka tu również bogata oferta rozrywkowa, która
obejmuje sport i relaks, tradycję i kulturę, miejscową
gościnność oraz wyśmienitą kuchnię. Warto usiąść
w jednej z uroczych kafejek na kieliszek bombardino,
gdzie tuż obok widzimy masyw Sella i wychylającą
się zza imponujących kształtów skał majestatyczną
Marmoladę. W takiej scenerii kogel-mogel z koniakiem
smakuje wybornie. Tak, bombardino z Marmoladą
smakuje najlepiej!

Z nami warto:

»» skipass w cenie
»» karuzela narciarska – Sella Ronda
»» blisko wyciągów
»» kompleks wellness i świetlica
»» największy region Dolomitów
»» szkolenie narciarskie w cenie

32

33

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja Apparthotel Sellaronda: położona na
przełęczy Campolongo między miejscowościami
Arabba, a Corvara. Do najbliższych wyciągów mających
połączenie z karuzelą narciarską Sella Ronda – 600 m
(możliwy dojazd do rezydencji na nartach). W rezydencji
do Państwa dyspozycji: świetlica, kompleks wellness
(sauna, whirlpool, strefa relaksu), narciarnia z suszarką
na buty, winda, bilard i piłkarzyki. Hotelowy skibus
dowiezie do najbliższych wyciągów. Na życzenie dowóz
świeżego pieczywa (za opłatą).
Apartamenty: przestronne i przyjemnie urządzone.
W każdym: w pełni wyposażony aneks kuchenny (m.in.
zmywarka, mikrofalówka i ekspres do kawy), łazienka
z WC, bidetem i suszarką do włosów, SAT-TV, Wi-Fi, sejf
oraz balkon.
TRILO: dla 4 osób, 60 m²: 2 x sypialnia z łóżkiem
podwójnym, pokój dzienny z łóżkiem podwójnym
chowanym w szafie.

CENA OBEJMUJE:
»» skipass – 6 dni
»» zakwaterowanie – 7 dni
»» transport autokarem klasy lux
»» dla chętnych: szkolenie narciarskie
»» kompleks wellness
»» dojazd do wyciągów: hotelowy skibus
»» ubezpieczenie KL, NNW, SKI wraz z OC
»» codzienne sprzątanie pokoi
»» końcowe sprzątanie (oprócz kuchni)
»» opieka pilota/rezydenta
»» autorski przewodnik po regionie – 1 na apartament
»» dostęp do internetu
»» pościel, ręczniki (1 x wymiana ręczników)
»» podatek VAT

WYŻYWIENIE:
we własnym zakresie. W każdym apartamencie znajduje
się w pełni wyposażony aneks kuchenny. Do najbliższej
restauracji 150 m. Podczas pobytu planowane są 2 wyjazdy
do sklepu spożywczego (naszym autokarem).
WYDATKI UCZESTNIKA:
»» opłata klimatyczna: 1 EUR/dzień (od 12 roku życia)
»» Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN
OPCJE FAKULTATYWNE:
»» wieczór z pizzą: 15 EUR (min. 20 osób)
ZGŁOSZENIA:
Zaliczka: 500 PLN (pozostałość do 20.02.2020)

BILO COMFORT: dla 4 osób, 45 m²: sypialnia z łóżkiem
podwójnym, pokój dzienny z łóżkiem podwójnym
chowanym w szafie, 2 łazienki z WC, bidetem i suszarką
do włosów.
BILO STANDARD: dla 3-4 osób, 40 m²: sypialnia z łóżkiem
podwójnym, pokój dzienny z łóżkiem podwójnym
chowanym w szafie.

Sella Ronda oferuje
łącznie 529 km tras
(niebieskie – 203,9,
czerwo
czarne – 51,5 km) i 215 ne – 273,6 km,
wyciągów.
Alta Badia – 130 km
, Val Gardena/Alpe
di Siusi – 175 km, Val
di
– 161 km, Arabba/M Fassa/Carezza
armolada – 63 km
tras narciarskich.

2990PLN

Zniżki:
dzieci (ur. po 31.11.2011): 1890 PLN
młodzież (ur. po 30.11.2003): 2670 PLN
seniorzy (ur. przed 30.11.1954): 2890 PLN
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