


Witaj Nowy Sezonie!

Biuro Podróży Allegra
ul. Staromłyńska 8, 70-561 Szczecin

+48 91 818 12 34, biuro@allegratravel.pl

Przedstawiamy Państwu ofertę na sezon Zima 2022/2023.
Znajdą tu Państwo sprawdzone regiony z Austrii,

Szwajcarii i Włoch. Zgodnie z Państwa
sugestiami, pojawiły się też dwie nowości:

austriacki Nassfeld – duży i niezwykle ciekawy
region, oferujący 110 km tras w ramach jednej,

połączonej karuzeli narciarskiej oraz
położona bezpośrednio na Sella Rondzie
– Alta Badia – jedno z najpiękniejszych

i najbardziej prestiżowych miejsc
w całych Dolomitach. To wszystko

łącznie zamyka się w liczbie
aż 13 regionów, gdzie odbywają

się Wyjazdy Klubowe z instruktorskim 
Allegra Team

Do zobaczenia na stoku!

Paulina i Michał
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Spis treści
MONACHIUM

INSBRUCK

BERGAMO WERONA

BOLZANO

SALZBURG

• ALPE DI SIUSI

• KRONPLATZ

• GOLDECK

• NASSFELD

• KATSCHBERG

• 3 ZINNEN

• VAL DI FASSA
• ALTA BADIA

• VAL DI FIEMME• VAL DI SOLE

• DAVOS• ANDERMATT

• FOLGARIA

OPIS ŚWIADCZEŃ 10

NASSFELD 30

KATSCHBERG 36

GOLDECK 40

ANDERMATT 46

DAVOS 50

ALTA BADIA 56

3 ZINNEN  60

KRONPLATZ 68

ALPE DI SIUSI 72

VAL DI FIEMME 76

VAL DI FASSA   84

VAL DI SOLE 88

FOLGARIA  96

LATO Z ALLEGRĄ 104

© Switzerland Tourism/Martin Maegli





Allegra – rozkład jazdy

Kalendarium 22/23

Freeski

Sylwester
w GOLDECK, VAL DI FIEMME ORAZ ALPE DI SUISI

26.12.2022-02.01.2023

03-10.12.22 10-17.12.22
(skrócony, 6 dni)

02-8.01.23 25.02-04.03.23 05-12.03.23 11-18.03.23 18-25.03.23 25.03-01.04.23

NASSFELD

KATSCHBERG

GOLDECK

ANDERMATT

DAVOS

ALTA BADIA

3 ZINNEN

KRONPLATZ

ALPE DI SIUSI

VAL DI FIEMME

VAL DI FASSA

VAL DI SOLE

FOLGARIA
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Wielkanoc
w DAVOS

05-12.04.2023

14-21.01.23 21-28.01.23 28.01-04.02.23 04-11.02.23 05-12.02.23 11-18.02.23 18-25.02.23

NASSFELD

KATSCHBERG

GOLDECK

ANDERMATT

DAVOS

ALTA BADIA

3 ZINNEN

KRONPLATZ

ALPE DI SIUSI

VAL DI FIEMME

VAL DI FASSA

VAL DI SOLE

FOLGARIA
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Allegra Team

Każdy z nas posiada niezbędne do 

wykonywania zawodu uprawnienia 

instruktora narciarstwa czy snowboardu. 

Co z pewnością nas wyróżnia, to zapał oraz 

indywidualne podejście do każdego kursanta.  

My autentycznie kochamy to co robimy,  

a swoją pasją potrafimy zarazić każdego.  

Są wśród nas eksperci od nauki najmłodszych,  

są również i tacy, których specjalnością są 

szkolenia dla dorosłych i ustawiania slalomowych 

bramek. Od wiosny do jesieni mieszkamy  

w miasteczkach rozrzuconych po całej Polsce,  

od Szczecina po Zakopane, a zimą czekamy  

na Państwa na ośnieżonych alpejskich stokach:)  

Do zobaczenia! 

Miron

Rafał

Mateusz

Ela

Oliwia

Zuzia

Arnold

Mariusz

Krzysztof

Tomek

Rafał

Magda

Magda

Ola

Artur

Damian

Kamil

Julka

Tomek

Leszek

Emil

Marysia

Michał

Marek

Bolo

Kasia

Krzysiek

Piotrek

Ania

Jacek

Agnieszka

Agnieszka

Zuzia

Mirek

Mateusz

Kuba

Marta

Piotrek

Iza

Kasia

Rafał

Maciej

Paweł



Allegra’23 09

wykwalifikowanych 
instruktorów tworzy 
nasz instruktorski 

team nart oraz snowboardu. 
Stanowimy zgrany, energiczny 
i zawsze uśmiechnięty zespół 
ludzi, dla których pasja jest 
jednocześnie pracą.

80



W całym sezonie 2023

WYJAZDY
KLUBOWE 

WYJAZDY KLUBOWE  
ALLEGRY TO NASZA 

SPRAWDZONA OD WIELU LAT 
FORMUŁA, GWARANTUJĄCA 

ATRAKCYJNE MIEJSCA 
ZAKWATEROWANIA, 

RÓŻNORODNE OŚRODKI 
NARCIARSKIE, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM ZAWIERAJĄCA  

W CENIE PAKIETY  
SZKOLEŃ DLA  

DZIECI I DOROSŁYCH 
ORAZ BOGATY PROGRAM 

POPOŁUDNIOWYCH  
ANIMACJI.

Hotele, do których organizujemy  
wyjazdy klubowe, to starannie przez nas  
wyselekcjonowane obiekty, przy wyborze których  
kierowaliśmy się myślą o idealnym rodzinnym wypoczynku. 
Hotele te posiadają wiele udogodnień dla dzieci, m.in.  
sale zabaw, pokoje gier, niezbędne akcesoria  
(foteliki, łóżeczka dla dzieci i przewijaki) oraz  
miejsca relaksu dla dorosłych (basen, strefa wellness). 
Mając świadomość, jak to dla Państwa ważne, wybór  
hoteli do naszej oferty klubowej uzależniamy również  
od jakości wyżywienia świadczonego przez hotelową 
restaurację. Hotele Klubowe Allegry wyróżnia  
także najlepszy stosunek ceny do komfortu  
zakwaterowania oraz wysokie  
zniżki dla dzieci.
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Dla dzieci
• Całodniowe przedszkole narciarskie dla 
  dzieci w wieku od 4 do 6 lat *,
• Całodniowa szkółka narciarska dla dzieci  
 i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia,
• Bogaty program animacyjny realizowany 
  wieczorem w hotelu.

Dla dorosłych
• Codzienne szkolenia narciarskie  
 i snowboardowe,
• Tygodniowy program atrakcji Apres Ski.

Dla wszystkich
• Opieka rezydenta oraz kadry instruktorskiej, 
 która zakwaterowana jest z Państwem w hotelu,
• Starannie wyselekcjonowane hotele z wieloma 
  udogodnieniami dla najmłodszych i tych nieco 
  starszych gości.

*  Na wyjazdach klubowych w ośrodkach narciarskich Folgaria, Val di Fiemme i Val di Sole przedszkole narciarskie prowadzone jest dla dzieci już od 3 roku życia. Wszystkie powyższe  
 świadczenia wliczone są w cenę wyłącznie przy wyborze oferty Hotelu Klubowego. W przypadku wyboru opcji zakwaterowania w apartamentach pakiety szkoleniowe są dodatkowo 
  płatne. Wszystkie dokumenty do pobrania, łącznie z OWU, znajdują się na stronie www.nartywalpach.com. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego.

KLUBOWE PRZYWILEJE



PRZEDSZKOLE I SZKÓŁKA NARCIARSKA TO PROPOZYCJA DLA TYCH RODZICÓW, 
KTÓRZY MARZĄ  O BIAŁYM SZALEŃSTWIE, ALE NIE CHCĄ ROZSTAWAĆ SIĘ  
ZE SWOIMI POCIECHAMI. PRAGNĄ DZIELIĆ Z NIMI NARCIARSKĄ PASJĘ  I POKAZAĆ 
JAK MOŻNA AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS ZIMĄ. 

W Zimę 2023 wchodzimy z nowym  
programem nauczania opartym na  
kilkunastu latach doświadczenia 
w prowadzeniu szkoleń  
narciarskich w Alpach. Jako  
licencjonowana szkoła narciarska,  
system szkoleniowy stworzyliśmy  
w zgodzie z programem SITN PZN,  
bazującym na 8 poziomach  
zaawansowania podzielonych na  
4 podgrupy. Aby efekty były jak 
najlepsze, nasi instruktorzy dzielą 
uczestników szkolenia ze względu  
na wiek, ale również na umiejętności 
oraz predyspozycje motoryczne.

W Hotelach Klubowych po nartach  
codziennie organizowane są animacje  
wieczorne. Dla naszych małych 
narciarzy przygotowaliśmy wesołe gry, 
konkursy, sportowe turnieje, oglądanie 
filmów, czytanie bajek i kreatywne 
zajęcia plastyczne. To czas, w którym  
rodzice mogą w spokoju skorzystać  
z hotelowych strefy wellness czy 
zrelaksować się przy lampce  
lokalnego wina.

SZKOLENIA DLA MŁODSZYCH  
i NAJMŁODSZYCH

Całodzienne szkolenie 
w godzinach 10-16

Małe, zróżnicowane 
pod kątem zaawansowania 
oraz wieku grupy 
szkoleniowe 

Opiekę wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry 
instruktorskiej Allegry

Zawody z medalami na 
zakończenie wyjazdu

Codzienny popołudniowy 
program animacyjny

SZKOLENIA DLA DZIECI





Nasz Miś Allegruś zaprasza wszystkich  
najmłodszych do wspólnej zabawy na nartach!  
Mali narciarze poznają tajniki jazdy na nartach 
z pluszowym przyjacielem, dzięki któremu rozłąka 
z rodzicami na stoku czy pierwsze dni na nartach 
stają się przyjemniejsze i łatwiejsze.  
Nasz tygodniowy program szkoleń i animacji  
zaplanowaliśmy tak, aby dzieci wraz z misiem  
przeżywały niezapomniane przygody.  
Allegruś towarzyszy dzieciom we wspólnych  
rozgrzewkach, czasem jeździ na nartach,  
organizuje popołudniowe gry tematyczne,  
a wieczorem opowiada o swoich perypetiach.

PRZYJACIEL MŁODEGO NARCIARZA
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Przedszkole narciarskie

SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Szkółka narciarska

Szkółka snowboardowa

4-6 lat *

W ramach Przedszkoli Narciarskich wielkość grup 
szkoleniowych nie przekracza 6 uczestników, a przy 
maluszkach stawiających pierwsze kroki są to praktycznie 
zajęcia indywidualne. Aby uniknąć nadmiernego przemęczenia 
lub zniechęcenia do narciarstwa, kurs przeplatany jest 
zajęciami oraz zabawami bez użycia nart. Każdy dzień 
rozpoczyna się spotkaniem o 10 rano na stoku. Po rozgrzewce 
mali adepci narciarstwa rozpoczynają zajęcia z instruktorami. 
O godzinie 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch 
na stoku. Na czas posiłku rodzice mogą dołączyć do swoich 
pociech lub dzieci mogą pozostać pod opieką instruktorów 
(lunch dodatkowo płatny, ok 10 EURO/ dzień w zależności  
od regionu narciarskiego). Po lunchu, w zależności od potrzeb 
i sił, dzieci mogą kontynuować jazdę na nartach lub pozostać 
z jednym z wyznaczonych instruktorów, który organizuje 
dzieciom gry i zabawy w restauracji na stoku lub – jeśli 
dopisuje pogoda – na śniegu. Zajęcia na stoku kończą  
się o godzinie 16.

* Podczas wyjazdów w ośrodkach narciarskich: Folgaria,  
Val di Sole oraz Val di Fiemme przedszkole narciarskie 
prowadzone jest dla dzieci już od 3 roku życia. Oznacza to,  
iż tam gwarantujemy opiekę na stoku dla dzieci, które 
ukończyły 3 rok życia, nawet w przypadku gdy po podjętej 
próbie nauki, nie będą w stanie kontynuować zajęć  
z instruktorem. Pozostaną wówczas pod opieką Niani. 
W pozostałych regionach narciarskich możemy warunkowo 
przyjąć do przedszkola narciarskiego dziecko, które ukończyło 
3,5 roku, natomiast jeśli po dwóch dniach szkolenia dziecko 
będzie nie dawało rady, wówczas niestety będziemy musieli 
zwrócić się z prośbą do Rodziców o zabranie malucha pod 
swoją opiekę.

7-12; 13-16 lat

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10 rano na stoku  
i prowadzone są w grupach nieprzekraczających  
9 uczestników. Tak jak w przypadku przedszkola Allegra 
Mini Ski o 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch 
(dodatkowo płatny, ok. 10 EURO/dzień w zależności  
od regionu narciarskiego). Po przerwie dzieci i młodzież 
kontynuują jazdę z instruktorami. Nie jest to już jednak  
stricte nauka, a raczej jazda dowolna z elementami zabawy 
pod opieką instruktorów, w związku z czym grupy mogą  
być wtedy nieco liczniejsze. Zajęcia na stoku kończą się  
o godzinie 16.

7-12; 13-16 lat

By sprostać Państwa oczekiwaniom, do naszej oferty 
wprowadziliśmy również szkolenia snowboardowe  
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez naszych 
instruktorów snowboardu w oparciu o najnowszy program 
nauczania SITS. Program dostosowany jest do indywidualnych 
umiejętności i predyspozycji uczestnika. Zajęcia realizowane  
są wymiarze 3 godzin dziennie, od godziny 10 do 13.  
Podobnie jak w przypadku szkółki narciarskiej o 13 
zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch na stoku.  
Po lunchu dzieci i młodzież mogą kontynuować jazdę  
pod opieką instruktora narciarstwa.

* Młodzież w wieku od 13 lat może również korzystać 
bezpłatnie ze szkoleń snowboardowych w grupach dla 
dorosłych, które mają jednak wymiar jedynie 2 godzin 
dziennie.

• cena pełnego 6-dniowego pakietu w ramach przedszkola 
  oraz szkółki narciarskiej  (6 dni × 6 godzin na stoku): 1600 zł
• cena 6-dniowego szkolenia w ramach szkółki snowboardowej 
  (6 dni × 3 godziny na stoku): 1050 zł
• cena 6-dniowego szkolenia Race Club 3 godziny + 3 godziny 
  opieki po nartach: 1800 zł

Dla klientów Wyjazdów Klubowych Allegry przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci i młodzieży wliczona jest  
w cenę wyjazdu. Szkółka snowboardowa jest dodatkowo 
płatna, a cena za 6-dniowy kurs to 700 zł/os. 

Dla klientów którzy wykupili zakwaterowanie  
w apartamentach, wszystkie pakiety szkoleniowe są 
dodatkowo płatne:



NOWY PROGRAM 
SZKOLENIOWY

ZOBACZ, CO JUŻ POTRAFISZ,
A CO JESZCZE PRZED TOBĄ:

W ZIMĘ 2023 WCHODZIMY 
Z NOWYM PROGRAMEM  
NAUCZANIA OPARTYM  
NA KILKUNASTU LATACH 
DOŚWIADCZENIA
W PROWADZENIU SZKOLEŃ 
NARCIARSKICH W ALPACH.  
JAKO LICENCJONOWANA  
SZKOŁA NARCIARSKA  
SYSTEM SZKOLENIOWY 
STWORZYLIŚMY W ZGODZIE 
Z PROGRAMEM SITN PZN 
BAZUJĄCYM NA 8 POZIOMACH 
ZAAWANSOWANIA PODZIELONYCH 
NA 4 PODGRUPY. ABY EFEKTY 
BYŁY JAK NAJLEPSZE, NASI 
INSTRUKTORZY DZIELĄ 
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  
ZE WZGLĘDU NA WIEK, ALE 
RÓWNIEŻ NA UMIEJĘTNOŚCI  
ORAZ PREDYSPOZYCJE  
MOTORYCZNE.

ALLEGRUŚ 1
• Zmieniam kierunek jazdy łukami płużnymi,
• Doskonalę łuki płużne o zmiennym promieniu 
  skrętu,
• Potrafię kontrolować prędkość w zależności  
 od nachylenia stoku,
• Uczę się przechodzenia do równoległego 
  ułożenia nart w fazie sterowania
 – skręt z pługu,
• Sprawnie korzystam  
 z wyciągu krzesełkowego  
 i/lub orczykowego.

ALLEGRUŚ 2
• Bezpiecznie upadam i wstaję,
• Sprawnie poruszam się na nartach  
 po płaskim terenie,
• Wykonuję krótkie zjazdy w pozycji  
 płużnej na stoku o małym nachyleniu,
• Potrafię zatrzymać się przed przeszkodą,
• Sprawnie korzystam z wyciągu  
 taśmowego.

RAIDER 1
• Uczę się przechodzenia do równoległego ułożenia  
 nart w skręcie i fazie sterowania,
• Wykonuję skręt z pługu z odrywaniem  
 od śniegu narty wewnętrznej,
• Ćwiczę skręt dostokowy ślizgowy,
• Hamuję przed przeszkodą w pozycji płużnej,
• Podchodzę pod stok schodkowaniem i/lub jodełką.

RAIDER 2
• Doskonalę skręt równoległy ślizgowy w zróżnicowanym terenie,
• Uczę się skrętu „STOP”,
• Wykonuję obrót 360° na śniegu z równoległym ustawieniem nart,
• Pokonuję slalom skrętem ślizgowym,
• Ćwiczę ześlizg boczny i ześlizg skośny.

© Switzerland Tourism/Grant Gunderson



ALLEGRUŚ RAIDER PRO RACER

1 2 1 2 3 1 2

4-5 lat 5-6 lat 6-9 lat 7-10 lat 7-12 lat 7-12 lat 13-16 lat 8-16 lat

RAIDER 3
• Potrafię skutecznie zatrzymać się przed 
  przeszkodą – skręt „STOP”,
• Poznaję technikę jazdy na krawędziach  
 – skręt równoległy bazowy,
• Potrafię wykonać ześlizg boczny  
 z pogłębieniem zakrawędziowania,
• Ćwiczę skręt dostokowy cięty,
• Poznaję techniki NW bez wbicia kija.

PRO 1
• Doskonalę prowadzenie nart śladem  
 ciętym w fazie sterowania na stokach  
 o różnym nachyleniu – skręt równoległy 
  bazowy,
• Uczę się prawidłowej pozycji 
 narciarskiej w skręcie równoległym 
 – układ dostokowy,
• Uczę się skrętu równoległego długiego,
• Uczę się skrętu równoległego krótkiego,
• Próbuję pierwszych skoków przez małe 
  przeszkody.

PRO 2
• Doskonalę skręt równoległy 
  o różnym promieniu  
 w zróżnicowanym terenie  
 (lód, puch, muldy),
• Poznaję skręt NW z prawidłowym 
  wbiciem kija,
• Uczę się śmigu,
• Próbuję podstawowe ewolucje 
  narciarskie na snowparku,
• Potrafię jeździć tyłem, na jednej 
  narcie, wykonać zwrot 180°  
 w jeździe.

RACER
• Doskonalę poznane ewolucje 
  narciarskie w zróżnicowanych 
  warunkach terenowych  
 (lód, puch, muldy),
• Poznaję zasady slalomu gigant,
• Uczę się jazdy sportowej  
 na miotełkach, kolanówkach  
 i bramkach pełnych,
• Pokonuję slalom gigant na czas,
• Doskonalę technikę jazdy  
 sportowej.



SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH

Nasze szkolenia narciarskie i snowboardowe prowadzone są przez wykwalifikowany, 
polskojęzyczny,  instruktorski TEAM ALLEGRY. W ramach szkoleń narciarskich 
i snowboardowych dla dorosłych wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania 
opracowane na podstawie najnowszych programów PZN oraz SITS. 
Nasi instruktorzy posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu kursów 
narciarstwa i snowboardu, ale przede wszystkim potrafią dzielić się  
z Państwem swoją wiedzą oraz zarażać swoją pasją.

Szkolenia narciarskie lub snowboardowe dla osób, które wykupiły zakwaterowanie za naszym 
pośrednictwem w apartamentach, to koszt 600 zł/os.

• Basics

• Medium

• LevelUp

podstawowy – dla adeptów 
mających pierwszy kontakt  
ze snowboardem lub nartami, 
a także dla tych, którzy czują 
się niepewnie nawet na 
najprostszych, płaskich stokach.

średnio zaawansowany – 
przewidziany jest dla osób, które 
radzą już sobie na niebieskich 
trasach, a  pierwszy kontakt  
z nartami czy snowboardem mają 
za sobą, widoczne są jednak  
u nich braki w technice i stylu.

zaawansowany – to poziom 
dla osób dobrze i bardzo 
dobrze jeżdżących, niebojących 
się prędkości i szukających 
wrażeń. W tych grupach na 
Państwa życzenie mogą być 
przeprowadzone elementy jazdy 
na świeżym śniegu i snowparku.

© Switzerland Tourism / Manuel Kurth



6 dni szkoleń po 2 godziny 
dziennie, poprzedzanych 
rozgrzewką

Grupy zróżnicowane wg 
stopnia zaawansowania

Opieka wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry

Nowoczesne 
metody nauczania

Wideo analiza 
postępów w nauce

Zawody narciarskie  
i snowboardowe z medalami 
i nagrodami dla zwycięzców

Certyfikaty poświadczające 
zdobycie nowych 
umiejętności

SZKOLENIA NARCIARSKIE  
I SNOWBOARDOWE:



CO I JAK?
• Przez 6 dni turnusu, od godziny 10:00 do 13:00,

• Szkolenia z jazdy sportowej na tyczkach 
(głównie slalom gigant, elementy slalomu),

• Doskonalenie jazdy równoległej na średnio i mocno
nachylonych stokach,

• Zakończenie bloku szkoleniowego dla dzieci, 
– 13:00 po lunchu, od około 13:30 dowolna jazda 

pod okiem naszej kadry.

Jest właśnie dla Ciebie
• Dla dzieci, młodzieży i dorosłych dobrze i bardzo dobrze jeżdżących,
• Dla szukających wyzwań,
• Zerowy staż na tyczkach nie jest przeszkodą.

Co i jak?
Na szkoleniu skupimy się na:
• Optymalizacji techniki pod kątem jazdy sportowej,
• Doskonaleniu jazdy w zmiennych warunkach terenowych,
• Kształtowaniu umiejętności samodzielnego wykrywania i korygowania  błędów 
 w swojej jeździe (wskazówki i zestaw ćwiczeń na przyszłość),
• Wideo analizie i wieczornych komentarzach przejazdów,
• Na wybranych treningach kursanci uzbrojeni w ochraniacze będą mogli 
  spróbować swoich sił w slalomowym (rozpoczynając od tzw. „kolanówek”  
 czy w przypadku dzieci „miotełek”).

Dołożymy wszelkich starań, aby kursanci jeździli pewniej, szybciej, skuteczniej i zgodnie  
z wzorową techniką sportową, a wszystko to przez 3 godziny dziennie  
w przypadku dzieci  i 2 godziny w przypadku dorosłych przez 6 dni wyjazdu.

* JUNIORZY: wymagany kask, ochraniacze na golenie i gardy na kije nie sąniezbędne, DOROŚLI: wymagany kask, ochraniacze na golenie i gardy na kije.

W VAL DI FIEMME i 3 ZINNEN 
organizujemy szkolenia  
ze sportowej jazdy na slalomie  
oraz slalomie  gigancie. Oba 
ośrodki szczycą się nowoczesną 
infrastrukturą i doskonałymi 
warunkami śniegowymi, co 
jest szczególnie ważne w takich 
szkoleniach. To propozycja dla dzieci 
i dorosłych, które w stopniu dobrym  
i bardzo dobrym opanowały już 
techniki narciarstwa alpejskiego  
i chcą spróbować sił  
w profesjonalnym  
treningu sportowym  
na tyczkach.

DLA JUNIORA (8 LAT+)

DLA DOROSŁYCH

Race Club Allegry realizowany będzie przy minimum 6 uczestnikach.  
Dodatkowy koszt dla klientów Hoteli Klubowych: Allegra Race Club Junior – 600 zł, Allegra Race Club (dorośli) – 500 zł.

TAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA
• Szkolenie przez 6 dni turnusu, 

2 godziny dziennie,
• Szkolenia  z jazdy sportowej na tyczkach 

(slalom gigant, elementy slalomu).

Warunkiem uczestnictwa  
w Race Clubie Allegry  

jest wysoki poziom umiejętności 
narciarskich (jazda na krawędzi, obycie 

z prędkością, jazda po wszystkich 
trasach z czarnymi włącznie). 

Ostateczna weryfikacja  
umiejętności nastąpi  

pierwszego dnia.

© Switzerland Tourism/Silvano Zeiter
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Dla wszystkich Rodziców, których 
dzieci są pomiędzy 2 a 4 rokiem życia, 
a więc takich, które nie są jeszcze 
gotowe na narciarską przygodę, 
przygotowaliśmy w tym sezonie nowość 
– opiekę naszej Niani.  
W regionach narciarskich  
Val di Sole oraz Val di Fiemme 
będziecie Państwo mieli możliwość 
pozostawienia maluszków pod opiekę 
naszej Niani w godzinach 9:30-13:30. 
Zajęcia będą prowadzone w wybranym 
hotelu, a jeśli pozwolą na to warunki 
pogodowe, będą urozmaicane 
wesołymi grami i zabawami  
na świeżym powietrzu.

Koszt pakietu  
(6 dni x 4 godziny) – 1500 zł 

Zgłoszenie chęci udziału możliwe jest 
jedynie w biurze, przed wyjazdem. 
Na miejscu nie będzie możliwości 

dopisania dziecka do grupy.

NOWOŚĆ!
©
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W całym sezonie 2023

UBEZPIECZENIA

Wszyscy nasi Klienci w cenie  
wyjazdu majązawarty podstawowy pakiet  

ubezpieczeniowy Signal Iduna. Istnieje również możliwość 
dokupienia dodatkowych świadczeń takich jak: rozszerzenie pakietu 

podstawowego o wyższe koszty leczenia oraz kwarantannę,  
SKI OC lub Super SKI OC (odpowiedzialności cywilnej na stoku)* 

 i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wraz 
ze zwrotem kosztów przerwania imprezy turystycznej.

Zakres poszczególnych pakietów  
ubezpieczeniowych oraz ewentualne dopłaty przedstawia tabela.

*Informujemy, iż od 1.01.2022 r. wprowadzono we Włoszech obowiązek posiadania przez każdego narciarza/snowboardzistę, polisy ubezpieczeniowej OC (bez określonej kwoty ubezpieczenia).    
  Konieczność wykupienia polisy dotyczy zarówno osób dorosłych jak i dzieci, które będą jeździć na nartach.

DODATKOWO W SEZONIE ZIMA 2023:
-  Wszystkie pakiety ubezpieczeniowe rozszerzone są o leczenie chorób  
 spowodowanych przez Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 i ich mutacjami,
-  Pakiety: rozszerzony oraz Super Ski OC obejmują pokrycie kosztów  
 pobytu w przypadku skierowania na obowiązkową kwarantannę lub izolację, 
-  Ubezpieczenia rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa  
 w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji  
 wynikające z powodu Pandemii (2) Sars Cov-1 lub Sars-Cov-2  
 z ich mutacjami, w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego.  
 Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną  
 oraz nałożonej obowiązkowej kwarantanny lub izolacji. 

wariant

Koszty  
leczenia

za granicą (KL)

Koszty 
ratownictwa  

w ramach (KL)

Następstwa 
nieszczęśliwych 
wypadków NNW

Odpowiedzial-
ność cywilna

Sprzęt 
sportowy

Bagaż 
podróżny Dopłata

podstawowy 40 000 € 6 000 € 15 000 € - - - w cenie

rozszerzony 
+ kwarantanna 60 000 € 6 000 € 15 000 € - - - 80 PLN

SKI OC - - - 30 000 € - - 50 PLN

SUPER SKI OC 
+ kwarantanna 150 000 € 6 000 € 30 000 € 60 000 € 3 000 € 3 000 € 180 PLN

RG z klauzulą Covid 
19 + kwarantanna Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz przerwania imprezy turystycznej 6%

© Switzerland Tourism/Martin Maegli



IceParty
W mroźne wieczory rozgrzejemy Państwa 
gorącą atmosferą na Ice Party, śpiewami 
karaoke, zabawą w kalambury,  
tańcami w butach narciarskich  
w zaprzyjaźnionych Disco-Barach,  
czy wspólnymi wyjściami na dyskoteki.

Wyjazdy z Allegrą to nie tylko starannie 
wyselekcjonowane hotele, profesjonalne 
szkolenia na stoku i najlepsze alpejskie 
regiony, ale także moc pozytywnych 
wrażeń przy wspólnej zabawie,  
czasami nawet do białego rana.

Szkolenia 
Dla wszystkich chłonnych wiedzy 
narciarzy i snowboardzistów będą 
wieczory ze szkoleniami z serwisu  
i konserwacji sprzętu narciarsko- 
-snowboardowego, filmami extreme  
oraz nowinkami sprzętowo-odzieżowymi.

Szaleństwa
Tygodniowy plan wieczornych szaleństw 
uzupełnimy o najlepsze atrakcje APRES SKI, 
które proponuje nam każdy region narciarski. 
Będą więc wyjścia na lodowiska, termy, 
nocne zjazdy z pochodniami oraz degustacje 
lokalnych przysmaków (bilety wstępów są 
dodatkowo płatne).
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W całym sezonie 2023

BEZPIECZNA
REZERWACJA

Wiemy, jak istotny jest  
dla Państwa komfort  
i spokój w planowaniu 
wypoczynku, dlatego  
również w tym sezonie 
utrzymaliśmy specjalny  
pakiet „Bezpieczna 
Rezerwacja”. 

W przypadku zamknięcia granic, ośrodka 
narciarskiego lub hotelu, spowodowanego 

obostrzeniami związanymi z pandemią 
Covid19 możliwość anulacji pobytu nawet  

w dniu wyjazdu. 

Ubezpieczenie zdrowotne 
uwzględniające Covid-19 w cenie. 

Możliwość anulowania rezerwacji 
bez podawania przyczyny do 45 dni 

przed wyjazdem. 

Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji, obejmującego również 

zachorowanie na Covid – 19 oraz kwarantannę.

Przy rezygnacji do 45 dni przed wyjazdem 
lub z powodu Covid 19 zwrot 100% 

wpłaconej wartości przelewem, a nie  
w formie vouchera.

REZYGNACJA 
DO 45 DNI 
PRZED 
WYJAZDEM
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email: biuro@allegratravel.pl  

oraz  tel. 91 819 12 34

KROK 1 KROK 2

KROK 3

Wybierz hotel,  
który Cię interesuje.
Zeskanuj kod QR, zostaniesz 
wówczas przeniesiony  
do strony formularza rezerwacyjnego 
hotelu,  gdzie możesz sprawdzić  
cenę dla Swojej Rodziny  
oraz dostępność 
w danym terminie.

Wybierz interesujący Cię termin, ilość osób, rodzaj pokoju oraz ewentualne 
dodatkowe opcje ubezpieczenia. Na dole formularza pojawi się cena pobytu Twojej 

Rodziny. Jeśli jesteś zainteresowany wybraną opcją, kliknij przycisk  
„Sprawdź dostępność”. Wysłanie formularza zapytań nie wiąże się z dokonaniem 
rezerwacji, jest jedynie potwierdzeniem dostępności wybranej przez Ciebie opcji.

W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych 
dostaniesz potwierdzenie dostępności 

wybranego hotelu oraz formularz 
rezerwacyjny do podania wszelkich 

niezbędnych danych do przygotowania 
umowy.

KROK 4
KROK 5 KROK 6W odpowiedzi na przesłany formularz 

rezerwacyjny otrzymasz umowę na 
wyjazd. Nie ma potrzeby odsyłania 
podpisanej umowy. Potwierdzeniem 
akceptacji warunków umowy jest 
wpłata zaliczki, na którą masz 3 dni 
od otrzymania odpowiedzi.

Całość kwoty powinna być  
uiszczona na 29 dni przed 
rozpoczęciem wyjazdu.

Na tydzień przed wyjazdem 
otrzymasz mailowo dokumenty 
wyjazdowe: voucher oraz list 
informacyjny.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze oferty lub masz pytania dotyczące naszych wyjazdów, napisz lub zadzwoń 
do nas. Nasz dział rezerwacyjny z przyjemnością pomoże w doborze najlepszej oferty dla Twojej Rodziny!



W SEZONIE ZIMA 2023 ZAPRASZAMY PAŃSTWA 
NA KLUBOWE WYJAZDY SYLWESTROWE 
DO DWÓCH SŁYNNYCH DOLIN WŁOSKICH, 
CZYLI ALPE DI SIUSSI/ VAL GARDENA,  
VAL DI FIEMME ORAZ NA  
AUSTRIACKI GOLDECK.

SYLWESTER

26.12.22-02.01.23

Goldeck, Val di Fiemme 
Alpe di Siusi/Val Gardena

Austria, GOLDECK 

HOTEL MOERISCH ****S
CENA: 6 590 ZŁ

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów w pokoju standard  
(z przeznaczeniem do 3 osób), wyżywienie ¾ board, szkolenie  
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka 
narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne 
dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, 
opieka rezydenta, uroczysta kolacja wraz z zabawą sylwestrową, 
pokaz sztucznych ogni, noworoczny brunch.  
ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 – opłata stała 1100 zł, 
dzieci 3-5,99 – opłata stała 2400 zł, dzieci w wieku 6-13,99 – zniżka 1950 zł, 
dzieci w wieku 14-18,99 – zniżka 1600 zł. 
DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,5 €/dzień, 
(obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
dwupokojowy apartament Junior Suite – 1050 zł, 
apartament dwupoziomowy Suite – 3150 zł.

Włochy, ALPE DI SIUSSI/VAL GARDENA 
PARK HOTEL 
MIRAMONTI  ****
CENA: 8 250 ZŁ

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów w pokoju kategorii De-Lux, 
wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), 
animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.  
ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 – opłata stała 700 zł, 
dzieci 3-3,99 – opłata stała 1900 zł, dzieci w wieku 4-7,99 – opłata  
stała 2450 zł, dzieci w wieku 8-14,99 – zniżka 1800 zł, dorośli i wszystkie 
dzieci powyżej 15 roku życia – zniżka 1000 zł. 
DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,5 €/dzień, 
(obligatoryjna, płatna na miejscu).
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Włochy, VAL DI FIEMME 
APARTHOTEL 
VILLA DI BOSCO ****
CENA: 5 150 ZŁ

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w apartamencie Bilo (z przeznaczeniem  
do 4 osób, salon z aneksem kuchennym  
i rozkładaną sofą, sypialnia dwuosobowa  
i łazienka), szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci 
oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres 
Ski dla dorosłych, ubezpieczenie,  
opieka rezydenta.  
ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: do 2,99  
– opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 
1300 zł, dzieci 6-12,99 – zniżka 900 zł. 
DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), śniadanie – 10 €/dzień/dorośli  
i dzieci, 5 €/dzień/dzieci do 12 roku życia.

Włochy, VAL DI FIEMME 

HOTEL SCOIATTOLO ****
CENA: 6 890 ZŁ

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju standard (pokój z piętrowym  
łóżkiem dla dzieci z przeznaczeniem do  
4 osób), wyżywienie HB, szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci 
oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres 
Ski dla dorosłych, ubezpieczenie,  
opieka rezydenta.  
ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: w pokoju 
standard: dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, 
dzieci 3-7,99 – opłata stała 2200 zł,  
dzieci 8-12,99 zniżka 1650 zł; dzieci 13-16,99  
– zniżka 650 zł, w pokoju Superior: dzieci  
do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-7,99  
- opłata stała 2650 zł, dzieci 8-12,99 zniżka 
1650 zł,  dzieci 13-16,99 – zniżka 650 zł;  
w apartamencie Suite: dzieci 0-12,99  
– zniżka 1650 zł, dzieci 13-16,99 – zniżka 650 zł. 
DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
pokój Superior (większy pokój rodzinny bez 
łóżek piętrowych dla dzieci, z przeznaczeniem 
od 4 do 5 osób) – 1500 zł, apartament Suite 
(apartament rodzinny z dwoma pokojami  
z przeznaczeniem do 5 osób) – 2500 zł.

©Zinnen



Szusuj na szerokich stokach przez cały 
dzień w blasku zimowego słońca, relaksuj 
się w ciepłej wodzie termalnej, odkrywaj 
śnieżny zimowy krajobraz na nartach 
skiturowych i rakietach śnieżnych. I wiele 
więcej. Po południowej stronie Alp. 

 » Ponadprzeciętna liczba godzin słonecznych
 » 1 karnet TOPSKI - 31 terenów narciarskich  

z ponad 800 kilometrami tras 
 » Doskonale przygotowane trasy, nowoczesne 

wyciągi, funparki i snowparki 

KARYNTIA
Zimowy urlop 
po słonecznej stronie Alp

karyntia.pl
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LOTNISKA

Klagenfurt 155 km

Wenecja 230 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Sölle Rent
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 143 €

od 64 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Alpen Adria ****

2 Hotel Falkensteiner Sonnenalpe ****

3 Apartamenty Lake Resort

Od 1300 m do 2000 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 24.12.2022-07.01.2023
23.01.2023 -13.03.2023

dorosły młodzież dzieci baby senior

302 € 227 € 151 € 28 € 272 €

Baby: urodzone w 2017 r. i później, 
dzieci: urodzone w 2008-2016 r., 
młodzież: urodzeni w 2004-2007 r.,
dorosły: urodzeni w 1958-2003 r.,
senior: urodzeni w 1957 r. i wcześniej.

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

2

1
3

14 km
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Nassfeld
Ośrodek narciarski Nassfeld-Hermagor, położony w południowo-zachodniej Karyntii,  
na granicy włosko-austriackiej, należy do największych i najbardziej atrakcyjnych 
kompleksów narciarskich w Austrii. Ośrodek oferuje swoim gościom 30 nowoczesnych 
wyciągów i kolejek górskich oraz ponad 100 km tras. To co wyróżnia go spośród innych 
ośrodków, to niepowtarzalne alpejskie widoki, różnorodne i mało zatłoczone trasy oraz 
idealne warunki do wypoczynku dla całych rodzin. Miłośnicy sportów zimowych znajdą  
tu wiele okazji, by cieszyć się białym puchem i odpocząć po włoskiej stronie Nassfeld,  
a przewaga słonecznych dni sprawi, że będzie to niezapomniany urlop.

110 km tras 
27 % tras łatwych (kolor niebieski)
63 % tras średnich (kolor czerwony)
10 % tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
16 wyciągów orczykowych
8 wyciągów krzesełkowych
5 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1063 km
Gdańsk – 1286 km
Szczecin – 1059 km
Kraków – 829 km
Wrocław – 835 km

Austria

©Nassfeld
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Nasza nowość w tym sezonie! Hotel 
Alpen Adria położony w urokliwej 
miejscowości Presseggen oddalony  

jest 14 km od dolnej stacji terenu 
narciarskiego Nassfeld. Jest to miejsce 
stworzone dla rodzin z małymi dziećmi, gdzie 
duża sala zabaw i strefa basenowa zapewni 
uciechę najmłodszym, rodzice natomiast 
zrelaksują się w przestronnej strefie 
wellness&SPA.

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Standard (z przeznaczeniem do 2 osób) 
lub Avangarde (z przeznaczeniem dla 3, 4 osób) 
wyżywienie HB, skipass Nassfeld (tylko w terminie 
Free Ski 11-18.03.2023), szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 400 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 2300 zł, 
dzieci w wieku 6-11,99 zniżka 950 zł, dzieci w wieku 
12-15,99 zniżka 700 zł. 

W terminie Free Ski (11-18.03.2023) dodatkowe 
zniżki: dzieci urodzone w 2017 i później (z wyjątkiem 
dzieci do 5,99 lat ze stałą ceną) – zniżka 1400 zł, 
dzieci urodzone pomiędzy 2008 a 2016 – zniżka 700 zł, 
dzieci urodzone pomiędzy 2004 a 2007 – zniżka 350 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna  
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
Family Suite (Classic Suite lub Avantgarde,  
o powierzchni ok. 45 m2) – dopłata 950 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 2 restauracje, bar, sklep, 
pokój gier, sala TV, taras słoneczny, winda, bezpłatny 
parking, garaż, Wi-Fi, ogrzewana narciarnia, 
przechowalnia bagażu, strefa wellness&SPA (basen 
wewnętrzny i zewnętrzny, łaźnia parowa i turecka, 
strefa saun, jacuzzi, pokój relaksu, studio fitness, 
zabiegi SPA oraz masaże (dodatkowo płatne).

POKOJE: Hotel posiada 60 przytulnie urządzonych 
pokoi, każdy z nich z łazienką z prysznicem lub wanną 
oraz suszarkę do włosów, TV, telefon oraz sejf, płaszcz 
kąpielowy oraz zestaw ręczników. Niektóre pokoje 
posiadają balkon.

WYŻYWIENIE: Hotelowa kuchnia to połączenie 
tradycyjnych, regionalnych dań ze smakami świata. 
Goście zasmakują tutaj domowych ciast, wypiekanego  
na miejscu pieczywa, a także produktów z kącika Bio.  
Szef kuchni serwuje dwa posiłki dziennie – obfite 
śniadania w formie regionalnego bufetu oraz 
4-daniową obiadokolację do wyboru z karty menu  
z bufetem sałatkowym.

• Rodzinna atmosfera
• Przestronne, nowoczesne 

pokoje
• Przyjazny rodzinom  

z dziećmi
• Dwa baseny, strefa SPA

14 km

Nassfeld

Hotel Alpen Adria

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

11-18
03/2023
FREE SKI

4 490 zł 4 690 zł 4 690 zł 4 690 zł 5 950 zł

Oblicz Swoją cenę:
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Hotel Falkensteiner Sonnenalpe to 
kolejny obiekt z rodziny Falkensteiner 
w naszej ofercie. Położony w małej 

wiosce wprost na stoku jest świetną  
bazą wypadową do całej Doliny Nassfeld.  
To prawdziwy raj zarówno dla dzieci jak  
i dorosłych: ogromna strefa Aquapura Spa 
czy sala zabaw Falky-Almland zapewni wiele 
atrakcji wszystkim gościom.

• Lokalizacja na stoku 
narciarskim

• Nowocześnie urządzone 
pokoje

• Przyjazny rodzinom  
z dziećmi

• Rozbudowana strefa 
wellness&SPA

Nassfeld

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

7 900 zł 9 390 zł 9 390 zł 9 390 zł

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju double room deluxe (z przeznaczeniem  
do 2 osób) wyżywienie HB, skipass Nassfeld  
(tylko w terminie Free Ski 11-18.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opiekę rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 3350 zł, 
dzieci w wieku 6-14,99 zniżka 2900 zł, wszyscy dorośli 
i dzieci powyżej 15 roku życia – zniżka 700 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
apartament rodzinny Family Room Comfort  
(3 pomieszczeniowy apartament o powierzchni  
ok. 40 m2, z przeznaczeniem do 5 osób) – dopłata  
1000 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Restauracja, bar, lobby, pokój 
gier, taras słoneczny, winda, bezpłatny parking, garaż 
(dodatkowo płatny), Wi-Fi, ogrzewana narciarnia, 

wypożyczalnia sprzętu, przechowalnia bagażu, strefa 
wellness&SPA (2 baseny wewnętrzne i 1 zewnętrzny, 
łaźnia parowa i turecka, strefa saun, jacuzzi 
zewnętrzne i wewnętrzne, pokój relaksu, studio 
fitness, zabiegi SPA oraz masaże (dodatkowo płatne).

POKOJE: Hotel posiada 131 przytulnie urządzonych 
pokoi, każdy z nich posiada część wypoczynkową, 
łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką do 
włosów, płaszcz kąpielowy oraz kapcie, TV, telefon, 
radio, lodówkę oraz sejf. Niektóre pokoje posiadają 
balkon. 

WYŻYWIENIE: Hotelowa kuchnia serwuje 
swoim gościom 3 posiłki dziennie, będące 
połączeniem wyśmienitej kuchni regionalnej oraz 
międzynarodowej. Śniadania serwowane są w formie 
obfitego bufetu, natomiast obiadokolacja składa się 
z tematycznych bufetów i specjalnych dań dla dzieci. 
Kuchnia bezglutenowa, bez laktozy i wegańska na 
życzenie.

Hotel Falkensteiner 
Sonnenalpe

Oblicz Swoją cenę:



   Allegra’23 > nartywalpach.com34

Nassfeld

Nassfeld

APARTAMENT 21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

11-18
03/2023
FREE SKI

4 OS. 7 900 zł 7 900 zł 7 900 zł 7 900 zł 12 500 zł

APARTAMENT 21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

11-18
03/2023
FREE SKI

4 OS. 7 900 zł 7 900 zł 7 900 zł 7 900 zł 12 500 zł

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Prywatny parking, bar, 
sauna, centrum odnowy biologicznej, przechowywania 
bagażu, Wi-Fi.

APARTAMENTY: O powierzchni 70-75m2  
z przeznaczeniem do 6 osób, składające się  

z 2 sypialni, łazienki z wanną lub prysznicem i osobną 
toaletą, salonu z aneksem kuchennym oraz balkonu. 
Wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty m.in.: 
kuchenkę, lodówkę z zamrażarką, mikrofalówkę, 
toster, zmywarkę i kawiarkę. Apartamenty posiadają 
prywatną saunę.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Prywatny parking, bar, 
sauna, centrum odnowy biologicznej, przechowywania 
bagażu, Wi-Fi.

APARTAMENTY: Piętrowe o powierzchni 65 m2 z 
przeznaczeniem do 6 osób, w skład, których wchodzą 

2 sypialnie dwuosobowe na piętrze, salon, łazienka  
z prysznicem na piętrze i oddzielna toaleta na parterze 
oraz kuchnia wyposażona we wszystkie niezbędne 
sprzęty m.in.: kuchenkę, lodówkę z zamrażarką, 
mikrofalówkę, toster, zmywarkę i kawiarkę.

Apartamenty Lake Resort 
Woody

Apartamenty Lake Resort 
Premium

Lakeresort znajduje się w sercu regionu 
Nassfeld, tylko 15 minut dzieli go  
od stoków regionu narciarskiego.  

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje  
się wiele miejsc do uprawiania narciarstwa 
biegowego, jazdy na łyżwach, wędrówek  
w rakietach śnieżnych lub relaksu  
w bajecznej zimowej scenerii.

Apartamenty Lake Resort nad jeziorem 
Pressegger See to idealne miejsce na 
relaks i zimową zabawę. Przytulne 

mieszkania rozłożone są na ogromnym 
terenie tworząc wioskę z wieloma atrakcjami 
i wspaniałym widokiem na jezioro i okoliczne 
góry. Obiekt oferuje swoim gościom jasne, 
przestronne i nowocześnie urządzone 
apartamenty. 

15 km

15 km



Naturalna
OCHRONA

Twojego
maluszka

www.clochee.com@clochee_simplyorganic/clochee.simplyorganic
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LOTNISKA

Salzburg 125 km

Monachium 184 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Falkensteiner Club Funimation Katschberg
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 190 €

od 95 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Falkensteiner 

 Club Funimation ****

Od 1640 m do 2220 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

07.01.2023-27.01.2023

dorosły młodzież dzieci baby senior

276 € 207 € 151 € 40 € 268 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-06.11.2023
28.01.2023-17.03.2023

dorosły młodzież dzieci baby senior

302 € 227 € 151 € 40 € 290 €

Baby: urodzone w 2017 r. i później, 
dzieci: urodzone w 2007-2016 r., 
młodzież: urodzeni w 2004-2006 r.,
senior: urodzeni w 1958 r. i wcześniej.

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1
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Katschberg
Katschberg, położony na pograniczu Karyntii i Salzburga jest najczęściej wybieranym 
przez rodziny z dziećmi austriackim ośrodkiem. Wszystko to za sprawą fantastycznej 
infrastruktury, zarówno hotelowej jak i narciarskiej. Hotele położone przy samych stokach 
oraz liczne strefy narciarskie przeznaczone są nawet dla najmłodszych narciarzy. Katschberg 
oferuje 70 km tras narciarskich i oprócz idealnych warunków dla początkujących, znajdziemy 
tu mnóstwo świetnie przygotowanych czerwonych i czarnych tras.

70 km tras 
14 % tras łatwych (kolor niebieski)
72 % tras średnich (kolor czerwony)
14 % tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
8 wyciągów orczykowych
5 wyciągów krzesełkowych
3 wyciągi gondolowe

Dojazd 
Warszawa – 968 km
Gdańsk – 1193 km
Szczecin – 1005 km
Kraków – 761 km
Wrocław – 714 km

©Katschberg ©Katschberg

Austria
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Ten położony wprost na trasie 
narciarskiej hotel to raj dla rodzin  
z dziećmi: fantastycznie wyposażone 

strefy dla najmłodszych i nastolatków,  
park wodny Falky Aqua World z olbrzymią 
zjeżdżalnią, ścianka wspinaczkowa  
i całodzienny program animacji.  
Dla dorosłych przygotowano ogromną  
strefę wellness&SPA z kilkoma basenami.

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju Comfort (z przeznaczeniem do 2 osób), 
wyżywienie All Inclusive, szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI I DOPŁATY w terminie 14-21.01 oraz  
21-28.01.2023: zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju:  
dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99  
– opłata stała 3100 zł, dzieci w wieku 6-14,99  
opłata stała 4800 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
17 roku życia – 2,7 €/dzień, (obligatoryjna, płatna  
na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
pokój Family Comfort (o powierzchni 27 m2 
z wydzieloną częścią sypialną dla dzieci z 
przeznaczeniem do 4 osób) – 1550 zł, apartament 
Family Suite Superior (o powierzchni 38 m2  
z 3 osobnymi pomieszczeniami, z przeznaczeniem  
do 5 osób) – 3300 zł, dopłata do pokoju 
jednoosobowego – 1250 zł. 

ZNIŻKI I DOPŁATY W terminie 28.01-4.02 oraz  
11-18.02: zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 
2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 
3390 zł, dzieci w wieku 6-14,99 opłata stała 5400 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
17 roku życia – 2,7 €/dzień, (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: pokój 
Family Comfort (o powierzchni 27 m2 z wydzieloną 
częścią sypialną dla dzieci z przeznaczeniem do  
4 osób) – 1700 zł, apartament Family Suite Superior 
(o powierzchni 38 m2 z 3 osobnymi pomieszczeniami, 
z przeznaczeniem do 5 osób) – 4300 zł, dopłata do 
pokoju jednoosobowego – 1250 zł. 

POKOJE: Wszystkie pokoje posiadają komfortowe 
łóżka, telewizor z płaskim ekranem, radio, Internet 
Wi-Fi, telefon, sejf. Łazienka wyposażona jest  
w prysznic, zestaw kosmetyków, ręczniki i suszarkę  
do włosów.

WYŻYWIENIE: Goście Hotel Falkensteiner Club 
Funimation otrzymują w cenie wyjątkowy pakiet  
All Inclusive, co oznacza całodzienne wyżywienie  
wraz z napojami w trakcie posiłków oraz w barze  
(do godziny 22:00). Hotelowa restauracja serwuje 
swoim gościom 4 posiłki dziennie: śniadanie, lunch 
(wraz z ciepłymi i zimnymi przekąskami), przekąski  
po nartach oraz obfite obiadokolacje w formie 
tematycznych bufetów. Dla najmłodszych gości 
przygotowano osobną salę restauracyjną oraz 
specjalne bufety. Kuchnia serwuje również  
na życzenie potrawy dietetyczne.

• Położony na samym stoku 
narciarskim 

• Rozbudowana strefa zabaw 
dla dzieci 

• Wyżywienie all inclusive  
(4 posiłki dziennie plus 
napoje w trakcie posiłków 
oraz w barach)

• Duży wybór pokoi  
i apartamentów rodzinnych

Katschberg

Hotel Falkensteiner 
Club Funimation

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

11-18
02/2023

6 790 zł 6 790 zł 7 590 zł 7 590 zł

Oblicz Swoją cenę:
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LOTNISKA

Salzburg 155 km

Monachium 274 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Goldec Skischule
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 180 €

od 85 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Moerisch ****S

Od 900 do 3122 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy Goldeck w cenie.
Karnet dodatkowo płatny tylko w trakcie wyjazdu 
sylwestrowego. 

Sezon
wysoki 

25.12.2022-07.01.2023

dorosły młodzież dzieci baby senior

192 € 148 € 96 € GRATIS 162 €

Baby: urodzone w 2017 r. i później, 
dzieci: urodzone w 2008-2016 r., 
młodzież: urodzeni w 2004-2007 r.,
senior: urodzeni w 1958 r. i wcześniej.

Dopłata do karnetu Karyntia Topskipass: 
Sezon niski: (08.01-21.01.2023; 12.03-25.03.2023) 
osoba dorosła: 43 €; 
Sezon wysoki: (25.12.2022-07.01.2023; 22.01-11.03.2023) 
osoba dorosła: 50,5 €

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

7 km

1
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Goldeck
Położona w samym sercu słonecznej Karyntii karuzela narciarska wokół jeziora Millstätter  
to raj dla każdego narciarza – 890 kilometrów nartostrad w ramach jednego super skipassu!  
W samym sercu tego regionu znajduje się rodzinny ośrodek Goldeck, gdzie odbywają 
się nasze szkolenia w ramach pakietu klubowego Allegra. Z samej długości tras – jest ich 
niespełna 30 kilometrów – można wnioskować, że mamy do czynienia z kameralnym 
ośrodkiem. Jednak już po pierwszym dniu jazdy, Goldeck zaskakuje nas różnorodnością tras, 
ich skalą trudności oraz nowoczesną infrastrukturą.

891 km tras 
35 % tras łatwych (kolor niebieski)
47 % tras średnich (kolor czerwony)
18 % tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
78 wyciągów orczykowych
154 wyciągi krzesełkowe
42 wyciągi gondolowe

Dojazd 
Warszawa – 1004 km
Gdańsk – 1240  km
Szczecin – 1035 km
Kraków – 794 km
Wrocław – 795 km

©Goldeck

Austria
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Jeden z najbardziej prestiżowych 
obiektów z całej okolicy. Szczyci  
się rodzinną atmosferą oraz wyborną 

kuchnią nagrodzoną 2 toczkami kulinarnego 
przewodnika Gault Millau (odpowiednik 
gwiazdek Michelin). Wyposażony w salę 
zabaw, dwa baseny i rozbudowaną strefę 
wellness&SPA zapewni relaks po nartach.  
Na stok można dostać się bezpłatnym 
skibusem, który odjeżdża spod hotelu.

• Wyjątkowa kuchnia 
• Dwa baseny, strefa 

wellness&SPA
• Komfortowe wnętrza
• Rodzinna atmosfera

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do 3 osób), 
wyżywienie HB, skipass 6 dni Goldeck (z wyjątkiem 
terminu sylwestrowego 26.12.2022-02.01.2023), 
szkolenie narciarskie i snowboardowe (2 godziny ×  
6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.
Termin 2-8.01.2022 zawiera w cenie 6 noclegów  
oraz 5-dniowy skipass Goldeck. 

ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 
opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała  
1300 zł, dzieci w wieku 6-9,99 opłata stała 2150 zł, 
dzieci w wieku 10-13,99 zniżka 1500 zł, dzieci  
w wieku 14-17,99 – zniżka 600 zł.

DOPŁATY: opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, 
płatna na miejscu), dopłata do pokoju wyższej 
kategorii: dwupokojowy apartament Junior Suite 
(z przeznaczeniem do 4 osób) – 850 zł, apartament 
rodzinny Suite (dwupoziomowy apartament  
o powierzchni ok 55 m2 z przeznaczeniem do 5 osób)  
– 1350 zł, pokój jednoosobowy – 450 zł.

Świadczenia zawarte w cenie oraz zniżki i dopłaty  
w terminie sylwestrowym 26.12.2022-02.01.2023: 
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do 3 osób), 
wyżywienie ¾ board, szkolenie narciarskie i 
snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  

i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta, uroczysta kolacja 
wraz z zabawą sylwestrową, pokaz sztucznych ogni, 
noworoczny brunch. 

ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 
opłata stała 1100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała  
2400 zł, dzieci w wieku 6-13,99 zniżka – 1950 zł,  
dzieci w wieku 14-18,99 – zniżka 1600 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
dwupokojowy apartament Junior Suite – 1050 zł, 
apartament dwupoziomowy Suite – 3150 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Restauracja, bar, winda, 
centrum biznesowe, pokój wypoczynkowy, taras, 
ogród, sala zabaw dla dzieci, ogrzewana narciarnia 
oraz bogato wyposażone centrum wellness&SPA 
(basen kryty, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą 
i panoramicznym widokiem na stoki narciarskie, 
jacuzzi, 4 sauny oraz pokój relaksu).

POKOJE: Wszystkie pokoje posiadają komfortowe 
łóżka, telewizor z płaskim ekranem, Internet Wi-Fi, 
telefon i sejf. Łazienka wyposażona jest w wannę lub 
prysznic, zestaw kosmetyków, ręczniki oraz suszarkę 
do włosów.

Goldeck

Hotel Moerisch

7 km

Oblicz Swoją cenę:

SYLWESTER
26.12-

02.01/2023

2-8
01.2023

6 DNI

14-21
01.2023

21-28
01.2023

28.01- 
04.02/2023

11-18
02/2023

18-25
02.2023

25.02- 
04.03/2023

6 590 zł 5 190 zł 5 890 zł 5 990 zł 5 990 zł 5 990 zł 5 990 zł 5 990 zł



02.-8.01.
25.02.-4.03.

2023

2023

Wspólnie z Rodziną Moerisch zabierzemy 
Państwa popołudniami w podróż  

po tajnikach tego wyjątkowego 
austriackiego regionu Goldeck, przez cały 

tydzień szusując na jego stokach. Hotel 
Moerisch słynie z doskonałej restauracji, 

docenianej przez naszych klientów już 
od kilku sezonów. Nagrodził ją również 

kulinarny przewodnik Gault Millau, nadając  
aż 2 toczki (odpowiednik jednej gwiazdki 

Michelin). W jeden z wieczorów, właściciel 
hotelu – Sigmund Moerisch wraz z szefem 

swojej kuchni zaprosi Państwa do wspólnego 
przyrządzania typowej dla tego regionu 

potrawy – Kaiserschmarrn. Ten wyjątkowy 
program uzupełni wizyta w położonej zaraz 

obok hotelu destylarni Schnappsa połączona 
z degustacją. Dopełnieniem będzie wspólna 

kolacja w restauracji znajdującej się  
w średniowiecznym zamku nieopodal hotelu.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA  
NA UNIKATOWY PROGRAM ALLEGRA  
FOOD&SCHNAPS ORGANIZOWANY W SŁONECZNEJ 
KARYNTII W NASZYM WYJĄTKOWYM  
HOTELU MOERISCH ****

To wspólne gotowanie 
typowego dla Karyntii 

Kaiserschmarrn.

Live cooking

Schnapps tasting

Medival supper

To wizyta w lokalnej 
destylarni „Adenberger“ 
połączona z degustacją.

W zamku Burg Sommeregg. 
Oczywiście w roli głównej  

przez cały tydzień produkty 
od lokalnych dostawców.
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LOTNISKA

Lugano 112 km

Zurych 125 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Intersport Rent
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 230 CHF

od 130 CHFDZIECK0
6 dni

1  Hotel Radisson Blu Reussen ****S

Od 1444 do 2936 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 21.12.2022-31.03.2023

dorosły dzieci młodzież

329 € 247,5 € 181,5 €

Baby: 0-5,99 lat – gratis, 
dzieci: 6-15 lat, 
młodzież: 16-20,99 lat

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1
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Andermatt
Region narciarski Andermatt-Sedrun położony jest w samym sercu Alp Szwajcarskich. 
Karuzela narciarska, która zaczyna się w miejscowości Andermatt, połączona jest 
nartostradami oraz wyciągami aż do miejscowości S. Catrina, dając do dyspozycji ponad 
180 km bardzo zróżnicowanych tras narciarskich. Z racji swojego wysokiego położenia, 
jazdą na nartach można się tutaj cieszyć od października aż do końca kwietnia. Fantastyczne  
warunki śniegowe sprawiają, że Andermatt to prawdziwy raj dla miłośników freeridu.

180 km tras 
26% tras łatwych (kolor niebieski)
50% tras średnich (kolor czerwony)
24% tras trudnych (kolor czarny)

Szwajcaria

Wyciągi 
8 wyciągów orczykowych
11 wyciągów krzesełkowych
3 wyciągi gondolowe

Dojazd 
Warszawa – 1421 km
Gdańsk – 1470 km
Szczecin – 1108 km
Kraków – 1289 km
Wrocław – 1105 km

©Andermatt©Andermatt
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To zdecydowanie najbardziej komfortowy, 
a zarazem prestiżowy hotel w całym 
regionie, będący wizytówką kurortu 

Andermatt. Nowoczesne, przestronne 
wnętrza, imponująca strefa wellness&SPA 
oraz piękne, wyjątkowo duże apartamenty 
rodzinne. Hotel szczyci się doskonałą 
lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie 
stoków narciarskich oraz urokliwego centrum 
miasteczka.

• Doskonała lokalizacja 
w sąsiedztwie stoków 
narciarskich (400 m)

• Wyjątkowo duże 
apartamenty rodzinne 

• Komfortowe, całkowicie 
nowe wnętrza

• Imponująca strefa 
wellnes&SPA

Andermatt

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Standard (z przeznaczeniem do 2 osób), 
śniadania, szkolenie narciarskie i snowboardowe  
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski  
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

Dopłaty do kolejnych osób w apartamencie: dzieci  
do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-7,99  
– opłata stała 1300 zł, dorośli i dzieci powyżej 8 roku 
życia – opłata stała 1800 zł. 

DOPŁATY: Dopłaty do większych apartamentów 
rodzinnych: Dwupokojowy Apartament (o powierzchni 
ok 50 m2, składający się z salonu z aneksem 
kuchennym, dwuosobowej sypialni oraz łazienki,  
z przeznaczeniem do 4 osób) – 3100 zł; Trzypokojowy 
Apartament (o powierzchni ok 90 m2, składający się z 
salonu z aneksem kuchennym, dwóch dwuosobowych 
sypialni oraz łazienki, z przeznaczeniem do 5 osób) 
– 15 500 zł. Możliwość wykupienia obiadokolacji: 
300 zł/dzień/osoba dorosła i dzieci powyżej 12 r.ż., 
180 zł /dzień/dzieci w wieku 6-11,99 lat, dzieci do 
5,99 lat gratis. Cena obowiązująca przy wykupieniu 
obiadokolacji w biurze przed wyjazdem. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, lobby, 
bar winda, garaż (płatny dodatkowo), parking, Wi-Fi 
Internet, narciarnia. Strefa wellness&SPA: 2 baseny, 
jacuzzi, sauna fińska, sauna bio, łaźnia turecka, sala 
fitness z siłownią, masaże i zabiegi pielęgnacyjne 
(dodatkowo płatne).

POKOJE: Hotel posiada 240 wyjątkowo komfortowych 
pokoi oraz apartamentów. Wszystkie pokoje, studia  
i apartamenty mają część wypoczynkową.  
W każdym z nich znajduje się biurko, telewizor  
z płaskim ekranem oraz łazienka.

WYŻYWIENIE: W cenie pobytu wliczone są śniadania 
serwowane w formie bufetu. Istnieje możliwość 
wykupienia obiadokolacji w cenie: 300 zł/dzień/osoba 
dorosła i dzieci powyżej 12 r.ż., 180 zł dzień/dzieci 
w wieku 6-11,99 lat, dzieci do 5,99 lat gratis. Ceny 
obowiązują przy wykupieniu obiadokolacji w biurze 
przed wyjazdem.

Hotel Radisson 
Blu Reussen

400 m

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01.2023

4-11
02.2023

11-18
02/2023

18-25
02.2023

7 250 zł 7 250 zł 7 550 zł 9 550 zł



W SAMYM SERCU 
SZWAJCARSKICH ALP

O D K RY J  A N D E R M AT T

Z A R E Z E RW U J  Z I M OW Ą  P R Z Y G O D Ę !
r a d i s s o n b l u . c o m / h o t e l - a n d e r m a t t
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LOTNISKA

Zurych 159 km

Lugano 165 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Top Secret Sports & Trends GmbH
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 229 CHF

od 96 CHFDZIECK0
6 dni1  Hotel Sporthotel Central ****

2  Hotel Waldhuus ****S

Od 810 m do 2844 m n.p.m.
Karnet 6-dniowy* 

Sezon 17.12.2022-26.03.2023

dorosły dzieci młodzież

369 CHF 148 CHF 258 CHF

Baby 0-5,99 lat  gratis, 
dzieci 6-12 lat, 
młodzież 13-17 lat

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY  
W ROZUMIENIU USTAWY KODEKSU CYWILNEGO.  
CENY SKIPASSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

1
2
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Davos
Davos Klosters jest jednym z największych ośrodków narciarskich, a zarazem najwyżej 
położonym miastem w Europie. Jest to prawdziwa gratka dla narciarzy i snowboardzistów: 
ponad 300 km różnorodnych tras, od tych najbardziej wymagających po szerokie niebieskie 
nartostrady oraz liczne baby parki. Davos to również raj dla miłośników wszelkiego rodzaju 
aktywności: kilometry pięknych widokowo tras do narciarstwa biegowego, lodowiska, ścieżki 
trekkingowe oraz liczne trasy do zjazdów saneczkami.

307 km tras 
36% tras łatwych (kolor niebieski)
38% tras średnich (kolor czerwony)
26% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
20 wyciągów orczykowych
8 wyciągów krzesełkowych
15 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1321 km
Gdańsk – 1381 km
Szczecin – 1019 km
Kraków – 1113 km
Wrocław – 980 km

©Davos

Szwajcaria



Davos Klosters – 
Sports Unlimited

Wakacyjna miejscowość Davos Klosters 
oferuje szeroki wachlarz zimowych atrak-
cji dostoswanych dla całych rodzin. Bez 
względu na poziom swoich umiejętności 
zarówno dzieci jak i dorośli mogą cieszyć 
się śniegiem w dolinie lub na sześciu tere-
nach narciarskim, które łącznie liczą prawie 
300 kilometrów tras. 

Jazda na narach w górach 
Sześć terenów narciarskich wokół Davos 
Klosters to idealne miejsce dla rodzin, któ-
re uwielbiają narciarstwo. Liczne atrakcje 
są specjalnie dostosowane do potrzeb 
rodzin. W strefie dla dzieci, najmłodsi 
naprawdę mogą się wyszaleć. Magiczne 
taśmy narciarskie, karuzela, dmuchany 
zamek, trampolina, tor tubingowy, skutery 
śnieżne i wiele więcej sprawią, że serca 
małych gości zabiją szybciej.

Madrisa-Land oferuje czystą śnieżną 
zabawę i rozrywkę, a na Rinerhorn, na 
trasach dziecięcych, dzieci uczą się 
jeździć na nartach w zabawny sposób. 
Dla odważniejszych dzieci, JatzPark na 

Jakobshorn zapewnia mnóstwo akcji. Na 
trasie Parsenn Skicross gwarantowane są 
emocje.

Narty w dolinie 
Dla dzieci i mniej doświadczonych narci-
arzy, sześć wyciągów narciarskich, oferuje 
idealne miejsce do ćwiczeń nauki jazdy 
na nartach. Początkujący uczą się jeździć 
na nartach na darmowych taśmach nar-
ciarskich na Bolgen i Bünda. Dwa razy w 
tygodniu w Klosters Selfranga jest możliwe 
narciarstwo zjazdowe przy oświetleniu.

Rustykalne i przytulne restauracje 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
stoków zapewniają dobre samopoczucie. 
Idealnym miejscem na relaks są również 
słoneczne tarasy.

Zimowy program dla gości oferuje szeroką 
gamę zajęć rekreacyjnych, m.in. kurs de-
gustacyjny dla dzieci, budowanie igloo dla 
rodzin i inne zajęcia na świeżym powietrzu. 
Rodziny mogą również wspólnie bawić się 
na sankach, łyżwach lub grając w hokej. 

Davos Klosters został wyróżniony znakiem 
jakości «Rodzinnego ośrodka», co oznacza, 
że jego oferta jest specjalnie ukierunkowa-
na na potrzeby rodzin.

Davos Klosters jest jednym z najbardziej znanych miejsc  
wakacyjnych w Szwajcarii, który posiada pełną gamę obiektów 
wakacyjno-sportowych. 

Kontakt:
Destination Davos Klosters
Talstrasse 41
CH-7270 Davos Platz
+41 81 415 21 21
info@davos.ch
davos.ch/pl

Tylko 8 godzin jazdy

samochodem z Polski!
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Hotel Sporthotel Central położony jest 
w centralnej części kurortu, tuż przy 
słynnej ulicy handlowej Davos Platz, 

niedaleko stacji kolejki linowej Schatzalp 
oraz 1 km od stacji narciarskiej Jakobshorn, 
gdzie każdego dnia rozpoczynamy zajęcia 
narciarskie dla dzieci i dorosłych. Hotel 
szczyci się doskonałym serwisem i smaczną 
kuchnią.

• Doskonała lokalizacja  
w centrum Davos

• Basen i strefa wellness
• Smaczna kuchnia
• Wygodne pokoje rodzinne

Davos

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju Superior (z przeznaczeniem do 4 osób, 
dostępne tylko dla Rodzin z dziećmi poniżej  
12 roku życia), wyżywienie HB, szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI DLA DZIECI: Dzieci do 2,99 opłata stała  
100 zł, dzieci 3-7,99 – opłata stała 2100 zł,  
dzieci w wieku 8-12,99 – opłata stała 2390 zł,  
dzieci w wieku 13-16,99 – zniżka 1800 zł. Przy 
zakwaterowaniu dziecka tylko z jedną osobą dorosłą 
obowiązują powyższe zniżki oraz dodatkowa opłata  
do pokoju 700 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
12 roku życia – 5,9 CHF/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoju jednoosobowego  
– 700 zł, dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
dwupokojowy apartament (połączone ze sobą 
drzwiami wewnętrznymi, dwa dwuosobowe pokoje 
Superior) – 700 zł i dodatkowo najstarsze dziecko 
płatne jest jako osoba dorosła, parking – 5 CHF/dzień 
(obligatoryjny).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, bar, 
winda, tawerna, parking, narciarnia, Wi-Fi Internet. 
Strefa wellness&SPA: basen, sauna fińska, łaźnia 
turecka, masaże i zabiegi pielęgnacyjne (płatne 
dodatkowo).

POKOJE: Hotel posiada kilkadziesiąt komfortowych 
pokoi. Każdy z nich posiada w pełni wyposażoną 
łazienkę. Pokoje, które są zarezerwowane dla naszych 
Klientów, to pokoje wyższego standardu – Superior 
West.

WYŻYWIENIE: W restauracji podawane są 
typowe szwajcarskie specjały i potrawy kuchni 
międzynarodowej do wyboru z karty. W cenę wliczone 
jest wyżywienie HB, a więc: śniadanie w formie 
bufetu oraz obiadokolacje składające się z bufetu 
z przystawkami oraz dwóch dań do wyboru z karty 
menu.

Hotel Sporthotel Central

1 km

Oblicz Swoją cenę:

21-28
01.2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02.2023

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

WIELKANOC
5-12

04.2023

5 850 zł 5 850 zł 5 850 zł 5 850 zł 5 850 zł 6 990 zł 6 750 zł
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Waldhuus to czterogwiazdkowy hotel 
w stylu górskim o podwyższonym 
standardzie, znajdujący się na skraju 

lasu, położony pośród malowniczej przyrody 
gór Gryzonia. Zbudowany w stylu chalet  
z lokalnego drewna, dzięki czemu doskonale 
komponuje się z krajobrazem.

• Wspaniała strefa 
wellness&SPA z basenem

• Klub dla dzieci
• Wyborna kuchnia
• Hotelowy skibus  

do wyciągów 

Davos

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju Classic(z przeznaczeniem do 2 osób), 
wyżywienie BB, szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI DLA DZIECI: Dzieci do 2,99 opłata stała  
100 zł, dzieci 3-12,99 - opłata stała 1300 zł, dzieci  
w wieku 13-15,99 – opłata stała 1990 zł.

DOPŁATY: opłata klimatyczna dla osób powyżej  
12 roku życia – 5,9 CHF/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
apartament Family Room (o powierzchni ok. 38 m2, 
z przeznaczeniem do 4 osób) – 11 500 zł, dopłaty do 
obiadokolacji: 60 CHF/dzień/os dorosła, 26 CHF/dzień/
dziecko do 16 roku życia. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, Klub 
dla dzieci, pokój młodzieży, centrum wellness&SPA, 
sala fitness, sauna fińska, pokój relaksacyjny, 
gabinety masażu oraz solarium (za dodatkową 
opłatą), basen, sala fitness, parking, podziemny garaż 
(dodatkowo płatny), wypożyczalnia i przechowalnia 
sprzętu, Wi-Fi.

POKOJE: Hotel posiada 101 pokoi i apartamentów 
nowocześnie urządzonych, dla naszych gości 
przygotowano pokoje dwóch kategorii Classic Rooms  
z przeznaczeniem do 2 osób oraz Family Rooms  
z przeznaczeniem do 4 osób. Wszystkie pokoje  
i apartamenty wyposażone są w łazienkę z wanną  
lub prysznicem, balkon lub taras, ekspres do kawy,  
TV, sejf, telefon, ręczniki, suszarkę do włosów oraz 
płatny minibar.

WYŻYWIENIE: Wliczone w cenę obejmuje śniadanie 
w formie bogatego bufetu. Istnieje także możliwość 
wykupienia na miejscu czterodaniowej obiadokolacji 
za 60 CHF/osobę dorosłą, 26 CHF/dzieci w wieku do 
lat 16.

Hotel Waldhuus

1,3 km

Oblicz Swoją cenę:

21-28
01.2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02.2023

6 890 zł 6 890 zł 8 990 zł 8 990 zł 8 990 zł
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LOTNISKA

Innsbruck 132 km

Treviso 165 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Golden Eagle Ski & Bike Rental
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 155 €

od 75 €DZIECK0
6 dni

Od 1300 m do 2770 m n.p.m.

1  Hotel Diamant ****

2  Hotel Gran Paradiso ****

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

08.01-28.01.2023

dorosły junior senior

315 € 220 € 283 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-08.01.2023
29.01-18.03.2023

dorosły junior senior

349 € 244 € 315 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis, 
junior urodzony po 26.11.2006 r., 
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI: 
sezon niski: osoba dorosła- 55 €, junior – 38 €, 
sezon wysoki: osoba dorosła – 61 €, junior – 43 €.

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1

2
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Alta Badia
To jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich, znajdujący się w sercu Południowego 
Tyrolu, w samym środku Dolomitów. Jest to przepiękny kurort położony w prowincji 
Bolzano. Niewątpliwie dużym atutem tego ośrodka jest centralne położenie w karuzeli 
narciarskiej Dolomity Superski (obejmującej 12 terenów narciarskich, 450 wyciągów  
i 1200 km tras). Największy teren narciarski w Alpach i bezpośredni dostęp do Sella Ronda 
sprawiają, że jest to unikatowy region narciarski. Sam ośrodek Alta Badia obejmuje 130 km 
różnorodnych tras, odpowiednich zarówno dla początkujących narciarzy jak i tych bardziej 
zaawansowanych.

130 km tras 
69% tras łatwych (kolor niebieski)
28% tras średnich (kolor czerwony)
3% tras trudnych (kolor czarny)

Włochy

Wyciągi 
12 wyciągów orczykowych
31 wyciągów krzesełkowych
10 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1175 km
Gdańsk – 1419 km
Szczecin – 1050 km
Kraków – 969 km
Wrocław – 957 km 

©AB_Ski Gourment_by IDM Suedtirol-Alex Moling 

http://www.altabadia.org/

Alta Badia_Ski_by Andre Schoeherr 

http://www.altabadia.org/
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To czterogwiazdkowy górski hotel  
z pięknymi pokojami i doskonałym 
serwisem, znajdujący się w San Cassiano. 

Jest to hotel dla wszystkich osób kochających 
górski krajobraz oraz bliskość natury. Hotel 
Diamant, oferuje niezbędne rzeczy potrzebne 
do spędzenia relaksującego wypoczynku.

• Położony blisko stoku
• Strefa wellness&SPA  

z basenem 
• Smaczna kuchnia
• Prywatny skibus

Alta Badia

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju standard (o powierzchni 18 m2, z 
przeznaczeniem do 2 osób) wyżywienie HB, szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne  
dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla  
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 1250 zł, dzieci 3-5,99 – zniżka 3000 zł, dzieci 
6-7,99 – zniżka 2400 zł, dzieci w wieku 8-11,99 zniżka 
1800 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia oraz 
dorośli – zniżka 1200 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
apartament Junior Enzian (starszy o powierzchni  
ok. 60 m2, z przeznaczeniem do 5 osób) – 1950 zł, 
pokój Comfort delux (całkowicie nowy, o powierzchni 
ok. 40 m2, z przeznaczeniem do 4 osób) – 4300 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, bar, 
kawiarnia, parking, garaż (dodatkowo płatny), Wi-Fi, 
sala zabaw dla dzieci, narciarnia, strefa wellness&SPA 
z basem, centrum fitness, łaźnią parową, jacuzzi, 
strefą relaksacyjną.

POKOJE: Hotel dysponuje pokojami z różnych 
kategorii: zarówno w klasycznym stylu alpejskim,  
jak i nowoczesnym. Dla naszych gości zarezerwowano 
pokoje kategorii: Standard, Alpina Room oraz Junior 
Suite Enzian. Wszystkie z nich wyposażone są  
w łazienkę, TV, suszarkę do włosów, sejf oraz minibar.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje 2 posiłki 
dziennie: śniadania w formie bogatego bufetu oraz 
4-daniową obiadokolację z urozmaiconym bufetem 
sałatkowym i specjalne posiłki dla dzieci.

Hotel Diamant

Oblicz Swoją cenę:

21-28
01/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

8 390 zł 8 390 zł 9 280 zł

500 m
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Czterogwiazdkowy hotel położony 
wśród lasów San Cassiano w Alta 
Badia, znajdujący się 200 m od 

wyciągów narciarskich i 1,5 km od centrum 
miejscowości. Oprócz wspaniałej lokalizacji, 
dużą zaletą hotelu jest także ciepła  
i rodzinna atmosfera, odnowione  
i nowoczesne centrum Sky-Wellness  
oraz wyśmienita restauracja serwująca  
dania najwyższej jakości.

• Świetna lokalizacja 
• Rodzinna atmosfera
• Smaczna kuchnia
• Prywatny skibus

Alta Badia

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju standard (o powierzchni 20 m2, z 
przeznaczeniem do 4 osób) wyżywienie HB, szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 1,99 opłata 
stała 1650 zł, dzieci 2-2,99 – opłata stała 1900 zł, 
dzieci 3-4,99 – opłata stała 3250 zł, dzieci w wieku 
5-8,99 zniżka 1850 zł, dzieci 9-14,99 – zniżka 1200 zł, 
dzieci 15-18,99 – zniżka 600 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: pokój 
Superior (o powierzchni 28 m2, z przeznaczeniem  
do 4 osób) – 3850 zł, apartament Junior Suite  
(o powierzchni ok. 40 m2, z przeznaczeniem do  
4 osób) – 5390 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego 
– 2050 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, bar, restauracja, 
parking, sala telewizyjna, 2 baseny, centrum fitness, 
łaźnia parowa, jacuzzi, sauna, sala zabaw dla dzieci, 
narciarnia.

POKOJE: Hotel posiada pokoje różnych kategorii, dla 
naszych gości przygotowane zostały pokoje kategorii: 
Standard, Superior oraz Junior Suite. Wszystkie 
pokoje wykończone z naturalnych materiałów  
i wyposażone w niezbędne rzeczy: duże łóżko, sofę,  
TV, sejf, suszarkę do włosów, minibar. Wszystkie 
pokoje dysponują balkonem.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje gościom 
2 posiłki dziennie: śniadania w formie bogatego 
bufetu oraz czterodaniową obiadokolację. Wszystkie 
dania opierają się na najwyższej jakości składnikach  
i są starannie przygotowane przez szefa kuchni.

Hotel Gran Paradiso

200 m

Oblicz Swoją cenę:

21-28
01/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

6 450 zł 7 250 zł 7 390 zł
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LOTNISKA

Treviso 147 km

Wenecja 167 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Sextner Dolomiten
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 185 €

od 105 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Berghotel ****S

2  Hotel Family Resort Rainner ****S

3 Hotel Waldheim ***S

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
środkowy

08.01.2023-28.01.2023
19.03.2023-koniec sezonu

dorosły junior senior

306 € 214 € 276 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-07.01.2023
29.01.2023-18.03.2023

dorosły junior senior

340 € 238 € 306 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis, 
junior urodzony po 26.11.2006 r., 
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI: 
sezon niski: osoba dorosła- 30 €, junior – 21 €, 
sezon wysoki: osoba dorosła – 33 €, junior – 23 €.

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

Od 1150 m do 2200 m n.p.m.

1
2

3
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3 Zinnen
Jest to niezwykły ośrodek narciarski południowego Tyrolu, gdzie piękno krajobrazu miesza 
się z kulturową tradycją regionu. Z racji tych walorów został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Trasy narciarskie ośrodka 3 Zinnen Dolomites (110 km) są bardzo 
różnorodne. Dzieci i początkujący narciarze z przyjemnością będą szlifować umiejętności  
na niebieskich trasach, zaś zaawansowani narciarze mogą wybrać się na trudniejsze stoki,  
w tym Holzriese – najbardziej stromą trasę w całych Włoszech.

110 km tras
39% tras łatwych (kolor niebieski)
50% tras średnich (kolor czerwony)
11% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
20 wyciągów orczykowych
7 wyciągów krzesełkowych
6 wyciągów gondolowych
5 wyciągów taśmowych

Dojazd 
Warszawa – 1116 km
Gdańsk – 1341 km
Szczecin – 1026 km
Kraków – 910 km
Wrocław – 968 km

©Zinnen

©Zinnen

Włochy
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Spełniamy marzenia o dobrej zabawie. Tylko u nas olbrzymie bałwanki uśmiechają

się do małych narciarzy, renifer Rudi rozrabia ze swoimi futrzanymi przyjaciółmi,

a na dzieci czekają stoki dostosowane do ich możliwości oraz oczekiwań.

Rodzinny ośrodek narciarski 3 Zinnen - Monte Baranci i małe pojedyncze wyciągi w 

dolinie to doskonałe miejsca na spróbowanie swoich sił w narciarstwie. A jak buty

narciarskie zaczynają trochę uciskać, można kontynuować zabawę na pobliskich

torach saneczkowych.

 

www.dreizinnen.com/pl

RODZINNY
CZAS



NARTY I JAZZ

Narty i Jazz to nasza nowość w sezonie ZIMA 2023.  
Będzie to unikatowe połączenie wyjątkowego alpejskiego ośrodka, jakim jest  

3 Zinnen z muzyką jazzową graną przez polskich wykonawców. W trakcie tego 
tygodnia zaprosimy Państwa na koncert z myzyką na żywo na tarasie Restauracji 

Helm, gdzie oprócz wyjątkowych widoków Dolomitów wnoszących się znad 
miasteczka Sesto, będą nam towarzyszyć dźwięki doskonałej muzyki. Oprócz 

tego w ramach dodatkowo płatnych atrakcji w czasie tego tygodnia będzie można 
spróbować nart biegowych – Sesto z całą pewnością jest miejscem pod tym 

względem wyjątkowym. Również, jeśli warunki śniegowe pozwolą, zorganizowane  
będzie (za dodatkową opłatą) całodniowe wyjście skiturowe w góry.

•  IMPREZY APRESS SKI
• KONCERT JAZZOWY NA STOKU
• SZKOLENIA NARCIARSKIE 
  I SNOWBOARDOWE
• LEKCJE NARCIARSKA BIEGOWEGO  
 (DODATKOWO PŁATNE) 
• CAŁODNIOWE WYJŚCIE W GÓRY  
 NA NARTACH SKITUROWYCH  
 (DODATKOWO PŁATNE) 

Zakwaterowanie 
Hotel Berghotel ****S
Hotel Family Resort Rainner ****S
Hotel Waldheim ***S

od 6 190 zł
od 6 850 zł 
od 5 490 zł

14-21.01. 2023

©KOTTERSTEGER

©Zinnen
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Zdecydowanie jeden z najbardziej 
komfortowych hoteli w regionie 
narciarskim 3 Zinnen oraz w naszej 

całej alpejskiej ofercie. Położony jest  
w sercu Dolomitów, w malowniczej 
miejscowości Sesto, na samym stoku 
narciarskim. Wyróżnia go ekologiczne 
podejście do świadczonych usług oraz 
przepyszna kuchnia.

• Lokalizacja na stoku 
narciarskim 

• Wyborna bio kuchnia
• 2 baseny oraz świetnie 

wyposażone centrum 
wellness&SPA

• Bogata oferta dla dzieci  
(kilka sal zabaw) 

3 Zinnen

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Monte Elmo (o powierzchni 23-28 m2  
z przeznaczeniem do 2 osób), wyżywienie HB, 
skipass w terminie Free Ski (4-11.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 1,99 opłata 
stała 900 zł, dzieci 2-2,99 – opłata stała 1600 zł, 
dzieci 3-5,99 – zniżka 3400 zł, dzieci 6-13,99 – zniżka 
2300 zł, dzieci 14-17,99 – zniżka 1300 zł, dorośli  
i dzieci powyżej 18 roku życia – zniżka 950 zł. 

W terminie Free Ski (4-11.03.2023) dodatkowe zniżki: 
dzieci urodzone po 26.11.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 2,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1750 zł, dzieci 
urodzone po 26.11.2006 – zniżka 500 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna  
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
Dolomiti of Sesto (pokój o powierzchni 28-35 m2  
z przeznaczeniem do 3 osób) – 1650 zł, Larch Studio 
(apartament o powierzchni 40-55 m2 (z wydzieloną 
częścią sypialną dla dzieci lub dwupokojowy,  
z przeznaczeniem do 5 osób) – 2950 zł, Zirbenchalet  
the Sun (dwupokojowy apartament o powierzchni 
47 m2 z przeznaczeniem do 5 osób) – 2950 zł, 

Familystudio Dolomites of Sesto (dwupokojowy 
apartament o powierzchni ok  55 m2 z przeznaczeniem 
do 5 osób, całkowicie nowe z panoramicznym 
widokiem) – 3700 zł; Zirben Suite (dwupokojowy 
apartament o powierzchni  ok 50 m2 z przeznaczeniem 
do 5 osób) – 5200 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja  
z kuchnią bio, bar, lobby, wspólny salon z TV, 
biblioteka, tenis stołowy, winda, pokój zabaw i gier 
dla dzieci, centrum wellness&SPA, strefa basenowa 
z atrakcjami dla dzieci, basen zewnętrzny, sala 
fitness, sauny oraz łaźnie, jacuzzi, pokój relaksacyjny, 
gabinety piękności, masażu oraz parking, garaż 
(dodatkowo płatny), skiroom oraz Wi-Fi.

POKOJE: Wszystkie pokoje posiadają komfortowe 
łóżka, telewizor z płaskim ekranem, Internet  
Wi-Fi, telefon, sejf, mini lodówkę i minibar. Łazienka 
wyposażona jest w wannę lub prysznic, zestaw 
kosmetyków, szlafroki, ręczniki oraz suszarkę do 
włosów.

WYŻYWIENIE: Wliczone w cenę – HB, składające się 
2 posiłków dziennie: bogatego bufetu śniadaniowego 
oraz obiadokolacji z 5 dań do wyboru z karty menu. 
Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne,  
z wyjątkiem wody. Po nartach słodka przekąska.

Hotel Berghotel

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

6 190 zł 6 190 zł 6 450 zł 6 450 zł 6 450 zł 8 250 zł
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Hotel Family Resort Rainer, położony 
jest w wyjątkowej scenerii ze 
wspaniałym widokiem na przepiękne 

Dolomity. Znajduje się ok. 2,4 km od 
centrum miejscowości Sesto. Hotel ten to 
idealne miejsce dla rodzin, w którym wiele 
udogodnień znajdą zarówno dorośli jak  
i dzieci. Niewątpliwym atutem tego hotelu 
jest jego bezpośrednie położenie na stoku 
oraz znajdująca się zaraz przy nim taśma 
narciarska dla najmłodszych.

• Położenie na stoku 
• Przyjazna atmosfera 
• Rozbudowana oferta  

dla dzieci 
• Wspaniała strefa 

wellness&SPA z 3 basenami 

3 Zinnen

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju standard (o powierzchni ok 35 m2, z 
przeznaczeniem do 3 osób), wyżywienie HB, skipass 
w terminie Free Ski (4-11.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny x 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin x 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłatą stała 3650 zł, 
dzieci 6-12,99 – zniżka 900 zł. 

W terminie Free Ski (4-11.03.2023) dodatkowe zniżki: 
dzieci urodzone po 26.11.2014 (za wyjątkiem dzieci 
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1750 zł, dzieci 
urodzone po 26.11.2006 – zniżka 500 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: Family 
Suite Zwolfer i Tassilo (apartamenty dwupokojowe  
o powierzchni 40-45 m2, z przeznaczeniem do 4 osób)  
– 1300 zł; Family Suite Superior Alpe Nemes, Helm 
oraz Gilte (apartamenty dwupokojowe 50-60 m2,  
z przeznaczeniem do 6 osób) – 2900 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, bar, restauracja, 
winda, bezpłatny parking, pralnia, Wi-Fi, mini klub, 
sala zabaw, narciarnia, strefa wellness&SPA: 3 baseny, 
łaźnia parowa, łaźnia turecka, jacuzzi, sauna, centrum 
fitness, strefa relaksacyjna.

POKOJE: Urządzone są w nowoczesnym alpejskim 
stylu z balkonami. Wszystkie wyposażone są  
w TV, sejf, minibar, suszarkę do włosów, lusterko 
powiększające, kapcie z szlafrokami. Hotel  
dysponuje różnymi kategoriami pokoi.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja specjalizuje  
się w daniach kuchni włoskiej. Wyżywienie zawarte 
w cenę zawiera śniadania w formie bufetu, przekąskę 
po nartach oraz obiadokolację. Istnieje możliwość 
dostosowania dań do osób, które ze względu na 
różne czynniki, mają specjalne potrzeby żywieniowe, 
natomiast dla najmłodszych jest przygotowane 
specjalne menu.

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

6 850 zł 7 190 zł 7 550 zł 7 890 zł 8 950 zł 8 950 zł 9 290 zł

Hotel Family Resort 
Rainner
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Hotel Waldheim to wyjątkowy hotel 
z przepięknym widokiem na Sesto 
Sundial – największy zegar słoneczny 

na świecie, składający się z 5 szczytów. 
Do najbliższej stacji ośrodka 3 Zinnen jest 
zaledwie 150 m. Hotel urządzony w prostym 
stylu z nutą nowoczesności z wykorzystaniem 
wielu elementów drewnianych, co daje  
poczucie ciepła i przytulności. Prowadzony 
 w rodzinnej i otwartej atmosferze, 
stanowi wymarzone miejsce do aktywnego 
wypoczynku.

• Hotel położony na stoku
• Bliska odległość stoku dla 

początkujących dzieci
• Smaczna i wyszukana 

kuchnia
• Strefa wellness&SPA

3 Zinnen

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (o powierzchni 20-22 m2,  
z przeznaczeniem do 2 osób), wyżywienie HB, 
skipass w terminie Free Ski (4-11.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 1,99 opłata 
stała 700 zł, dzieci 2-2,99 – opłata stała 1650 zł, 
dzieci 3-4,99 – zniżka 2100 zł, dzieci 5-9,99 – zniżka 
1750 zł, dzieci 10-15,99 – zniżka 1050 zł, dorośli  
i dzieci powyżej 16 roku życia – zniżka 350 zł. 

W terminie Free Ski (4-11.03.2023) dodatkowe zniżki: 
dzieci urodzone po 26.11.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 2,99 lat z opłata stałą) – zniżka 1750 zł, dzieci 
urodzone po 26.11.2006 – zniżka 500 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: pokój 
Superior (o powierzchni 25-30 m2, z przeznaczeniem 
do 4 osób) – 700 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, 
kawiarnia, taras słoneczny, parking, winda, 
wypożyczalnia sprzętu, narciarnia, strefa 
wellness&SPA: sauna, jacuzzi, łaźnia parowa  
i turecka.

POKOJE: Hotel posiada  pokoi. W każdym z nich 
znajdują się wygodne łóżka, biurko, TV Sat, Wi-Fi 
Internet, telefon, sejf oraz w pełni wyposażona 
łazienka z wanną lub prysznicem, ręcznikami 
oraz suszarką do włosów.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje 
swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące 
połączeniem wyśmienitej kuchni regionalnej oraz 
międzynarodowej. Śniadania serwowane są w formie 
bogatego bufetu, natomiast 4-daniowa obiadokolacja 
składa się kolorowych sałatek, włoskich przystawek  
i międzynarodowych specjałów, a także bufetu  
z deserami.

Hotel Waldheim

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

5 490 zł 5 490 zł 5 490 zł 5 850 zł 5 850 zł 5 850 zł 7 250 zł
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LOTNISKA

Innsbruck 97 km

Monachium 254 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Rentasport
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 155 €

od 90 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Falkensteiner 

 Family Resort Lido  ****S

2  Hotel Pustertalerhof ****

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

08.01.2023-28.01.2023
19.03.2023–23.04.2023

dorosły junior senior

312 € 219 € 281 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-07.01.2023
29.01.2023-18.03.2023

dorosły junior senior

347 € 243 € 312 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 26.11.2006 r.,  
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI:  
sezon niski: osoba dorosła – 24 €, junior – 16 €,  
wysoki sezon: osoba dorosła – 26 €, junior – 18 €. 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

Od 950 m do 2275 m n.p.m.

1
2
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Kronplatz
Kronplatz uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Europie! 
Góra Plan de Corones (2 275 m n.p.m.) posiada ponad 100 km świetnie przygotowanych 
nartostrad od płaskich „oślich łączek” dla nowicjuszy, przez szerokie trasy czerwone, 
po wymagające czarne trasy dla prawdziwych ekspertów. Słynne są tu dwie równolegle 
biegnące, czarne nartostrady schodzące do miejscowości Brunico, z których każda ma ponad 
6 km długości. Ogromną atrakcją jest samo miasteczko Brunico z malowniczą starówką, 
licznymi sklepami, restauracjami oraz barami.

116 km tras 
48% tras łatwych (kolor niebieski)
27% tras średnich (kolor czerwony)
25% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
5 wyciągów orczykowych
5 wyciągów krzesełkowych
21 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1237 km
Gdańsk – 1463 km
Szczecin – 1015 km
Kraków – 943 km
Wrocław – 921 km 

©Kronplatz

Włochy
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To już drugi sezon Hotelu Falkensteiner 
Family Resort Lido w całkowicie nowej 
odsłonie.  Największa strefa wodna  

w Południowym Tyrolu, liczne strefy zabaw 
dla dzieci, nowe, luksusowe apartamenty 
rodzinne, a przede wszystkim stok narciarski 
na dachu hotelu sprawia, iż oferta hotelu 
Falkensteiner jest jedyna w swoim rodzaju.

• Ogromny park wodny 
(zjeżdżalnie, baseny,  
strefa SPA)

• Park rozrywki na dachu
• Wyborna kuchnia  

(4 posiłki plus napoje  
do posiłków w cenie) 

• Strefy zabaw dla dzieci od 
6 miesięcy do nastolatków 
(dedykowane sale, 
całodniowe programy 
animacyjne, opieka niani)

Kronplatz

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Standard (z przeznaczeniem do 2 osób), 
wyżywienie full board (napoje bezalkoholowe  
do posiłków w cenie), szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

Dopłaty do kolejnych osób w pokoju: dzieci do 2,99 
opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-7,99 – 1300 zł, 
dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia – opłata stała 
1800zł. 
Dopłaty do pokoi wyższej kategorii w terminie  
14-21.01.2023: apartament Family Castel Room  
(o powierzchni 36-40 m2, z przeznaczeniem do 3 osób) 
oraz apartament Superior Family Room (o powierzchni 
ok 35 m2 z przeznaczeniem do 4 osób) – 8900 zł, 
apartament Premium Family Suite with Falkynest  
(o powierzchni 35-40 m2, z przeznaczeniem do 5 osób) 
– 16 500 zł.
Dopłaty do pokoi wyższej kategorii w terminach 
21-28.01 oraz 28.01-04.02.2023: apartament Family 
Castel Room  oraz apartament Superior Family Room 
– 9 500 zł, apartament Premium Family Suite with 
Falkynest – 16 900 zł.

Dopłaty do pokoi wyższej kategorii w terminach 
4-11.02 oraz 11-18.02.2023: apartament Family  
Castel Room oraz apartament Superior Family Room 
– 10 200 zł, apartament Premium Family Suite with 
Falkynest – 17 300 zł.
Dopłaty do pokoi wyższej kategorii w terminach 
18-25.02.2023: apartament Family Castel Room 
oraz apartament Superior Family Room – 11 800 zł, 
apartament Premium Family Suite with Falkynest  
– 21 600 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, 
kawiarnia, bar, lobby, taras słoneczny, wspólna 
kuchnia, sala TV, lodowisko, stok na dachu, winda, 
parking, narciarnia, wypożyczalnia sprzętu, dwie sale 
zabaw dla dzieci: Baby Land oraz Falky Land, ogromna 
strefa wellness&SPA (dwa baseny, strefa saun, łaźnia 
parowa i turecka, jacuzzi, centrum fitness, zabiegi 
kosmetyczne i masaż – dodatkowo płatne).

POKOJE: Hotel po całkowitej renowacji i przebudowie 
posiada pokoje standard oraz za dopłatą pokoje 
rodzinne w kilku kategoriach wszystkie z balkonami. 
Wszystkie wyposażone w łazienkę z wanną lub 
prysznicem, czajnik, telewizor, lodówkę, suszarkę  
do włosów, sejf, ręczniki, kapcie  
i szlafroki.

Hotel Falkensteiner 
Family Resort Lido 

9 km

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

7 050 zł 7 490 zł 7 490 zł 8 350 zł 8 350 zł 9 490 zł
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Położony jest w miejscowości Chienes, 
10 km od stoków narciarskich Plan 
de Corones. Ten 4 gwiazdkowy hotel 

to niezwykle eleganckie i komfortowe 
miejsce na rodzinny wypoczynek. W 
przeciągu ostatnich lat został całkowicie 
przebudowany, czego rezultatem są 
przepiękne nowe pokoje i apartamenty oraz 
ogromna strefa wellness&SPA z 4 basenami.

• Wspaniała strefa 
wellness&SPA 

• Wyjątkowo duże  
i komfortowe pokoje  
oraz apartamenty

• Wyborna kuchnia
• Dobre połączenie ze stacją 

narciarską Riscone

Kronplatz

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów w 
pokoju standard (pokoje 25-30 m2 z przeznaczeniem 
do 3 osób), wyżywienie HB, skipass Kronplatz (tylko 
w terminie Free Ski 25.03-01.04.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 850 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 2150 zł, 
dzieci w wieku 6-13,99 zniżka 1550 zł. 

W terminie Free Ski (25.03-01.04.2013) dodatkowe 
zniżki: dzieci urodzone po 26.11.2014 (z wyjątkiem 
dzieci do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1500 zł, 
dzieci urodzone po 26.11.2006 – zniżka 450 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłata do pokoju tylu Delux  
(pokój z przeznaczeniem do 4 osób, powierzchnia 
około 40 m2) – 1250 zł, dopłata do pokoju Penthouse 
Family Suite (dwupokojowy apartament o wielkości 
około 35/40 m2) – 5800 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, lobby 
bar, wspólny salon z TV i biblioteczką, pokój gier  
i zabaw dla dzieci, narciarnia, parking, winda, 
centrum wellness&SPA (4 baseny, sauny, gabinety 
masażu, strefy relaksacyjne, jacuzzi).

POKOJE: Hotel oferuje przestronne pokoje 
w dwóch kategoriach: standard oraz Delux. 
Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem lub wanną 
oraz suszarką do włosów, TV Sat, sejf oraz bezpłatne 
Wi-Fi. Niektóre pokoje posiadają balkon.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja oferuje 
swoim gościom wyżywienie HB: śniadania oraz 
obiadokolacje. Wszystko oparte na lokalnych 
produktach. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo.

Hotel Pustertalerhof

10 km

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.03- 
01.04/2023

5 150 zł 5 150 zł 5 250 zł 5 390 zł 5 390 zł 5 690 zł 6 650 zł
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LOTNISKA

Innsbruck 111 km

Werona 179 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Alpin Sports
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 180 €

od 120 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Miramonti ****

2  Hotel Artnatur Dolomites ****

Od 1236 do 2518 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

08.01-28.01.2023
19.03-11.04.2023

dorosły junior senior

312 € 219 € 281 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022 – 08.01.2023
29.01-18.03.2023

dorosły junior senior

347 € 243 € 312 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 26.11.2006 r.,  
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI:  
sezon niski: osoba dorosła – 24 €, junior – 16 €,  
wysoki sezon: osoba dorosła – 26 €, junior – 18 €. 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1
2
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Alpe di Siusi
Alpe di Siusi wraz z Val Gardeną jest niezaprzeczalnie propozycją narciarską z najwyższej 
półki. W połączeniu z Sella Rondą to prawdziwy narciarski raj, co potwierdza fakt, że od 
kilku lat króluje w niezależnych rankingach na najlepszy ośrodek narciarski w Europie. 
Samo Alpe di Siusi, posiadające ponad 60 kilometrów nartostrad to idealne miejsce do nauki 
narciarstwa oraz snowboardu, zarówno dla najmłodszych jak i dla ich rodziców. Alpe di Siusi 
jest bezpośrednio połączone z Val Gardeną. Tam odnajdziemy kolejne 115 km tras, głównie 
czerwonych i bardzo wymagających czarnych.

175 km tras 
28% tras łatwych (kolor niebieski)
57% tras średnich (kolor czerwony)
15% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
37 wyciągów orczykowych
31 wyciągów krzesełkowych
9 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1259 km
Gdańsk – 1390 km
Szczecin – 1036 km
Kraków – 1053 km
Wrocław – 943 km 

©Alpe di Siusi 

©Alpe di Siusi 

Włochy
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Park Hotel Miramonti to piękny, 
komfortowy obiekt z niezwykłą 
atmosferą Południowego Tyrolu.  

Od słynnej stacji narciarskiej Alpe di Siusi 
dzieli go zaledwie 3,5 km, natomiast  
od przystanku darmowego skibusa  
– 100 m. Niewątpliwym atutem hotelu są 
przestronne wnętrza, gdzie tradycja miesza 
się z nowoczesnością oraz bardzo duża  
i urozmaicona strefa wellness&SPA.

• Nowe bardzo przestronne 
pokoje 

• Jedna z najlepszych  
w ofercie stref wellness

• Przestronne lobby
• Komfortowe połączenie  

z ośrodkiem narciarskim

Alpe di Siusi

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju kategorii De-Lux, wyżywienie HB,  
skipass 7 dni Alpe di Siusi (tylko w terminie Free Ski 
11-18.03.2023), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 700 zł, dzieci 3-3,99 – opłata stała 1900 zł, 
dzieci w wieku 4-7,99 – opłata stała 2450 zł, dzieci 
w wieku 8-14,99 – zniżka 1800 zł, dorośli i wszystkie 
dzieci powyżej 15 roku życia – zniżka 1000 zł. 

W terminie Free Ski (11-18.03.2023) dodatkowe 
zniżki: dzieci urodzone po 26.11.2014 (z wyjątkiem 
dzieci do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1500 zł, 
dzieci urodzone po 26.11.2006 – zniżka 450 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna  
na miejscu). 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Sala restauracyjna, hotelowe 
lobby z barem, salą kominkową wraz z miejscami 
wypoczynkowi, panoramiczny taras, Wi-Fi, piwniczka 

z szerokim wyborem win, ogrzewana narciarnia  
oraz centrum wellness&SPA (basen, sauna fińska, 
bio sauna, łaźnia turecka, wodospad lodowy, pokój 
relaksu z łóżkami wodnymi, grota solna oraz gabinety 
masażu i piękności), voucher o wartości 15 € na 
zabiegi kosmetyczne i masaże dla osób dorosłych, 
siłownia, parking, garaż (dodatkowo płatny), sala 
zabaw dla dzieci, bezpłatny skibus.

POKOJE: Hotel posiada 75 eleganckich pokoi różnej 
kategorii. Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem 
lub wanną oraz suszarką do włosów, garderobę, TV, 
sejf, telefon oraz mini bar. Niektóre pokoje posiadają 
balkon. Hotel ma kilka rodzajów standardu pokoi. 
Wszyscy nasi goście będą zakwaterowani w pokojach 
najwyższej kategorii Delux.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje swoim 
gościom dwa posiłki dziennie będące wyjątkowym, 
wykwintnym połączeniem kuchni tyrolskiej oraz 
europejskiej: śniadanie w formie bogatego bufetu 
z kącikiem bio oraz 3-daniową obiadokolację (do 
wyboru z karty menu). Dodatkowo po nartach słodki 
poczęstunek.

Hotel Miramonti

3,5 km

Oblicz Swoją cenę:

SYLWESTER
26.12-

02.01/2023

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

8 250 zł 5 650 zł 5 790 zł 5 790 zł 5 990 zł 5 990 zł 6 590 zł 7 450 zł
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Hotel Artnatur Dolomites to nie 
tylko świetna lokalizacja – tuż przy 
wyciągach narciarskich i zapierające 

dech w piersiach widoki, ale przede 
wszystkim miejsce nastawione na świadome 
obcowanie z naturą, pozwalające w pełni 
odpocząć, zrelaksować się i zapomnieć  
o cadziennym stresie. Hotel znajduje się  
150 m od centrum miasta Siusi oraz  
zaledwie 0,5 km od kolejki gondolowej  
Seiser Alm Bahn.

• Położenie przy kolejce 
• Trzy baseny, SPA
• Piękne wnętrze
• Wyborna kuchnia

Alpe di Siusi

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do 2 osób), 
wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 1200 zł, dzieci 3-7,99 – zniżka 3850 zł, dzieci 
w wieku 8-14,99 zniżka 2750 zł, dorośli i wszystkie 
dzieci powyżej 15 roku życia – zniżka 1650 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoi wyższej kategorii: 
apartament Suite Alpina (dwupokojowy apartament 
rodzinny o powierzchni ok 45 m2, z przeznaczeniem  
do 5 osób) – 600 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja restauracja,  
bar, narciarnia, pokój gier, parking, parking  
w garażu, przechowalnia bagażu, Wi-Fi, centrum 
wellness&SPA, 2 baseny wewnętrzne, łaźnia parowa, 
łaźnia turecka, wanna z hydromasażem i  jacuzzi, 
sauna, pakiety SAP (za dodatkową opłatą).

POKOJE: Hotel posiada pokoje i apartamenty  
w różnych kategoriach. Dla naszych gości 
przygotowano pokoje w dwóch kategoriach Panoramic 
double room o powierzchni ok. 33 m2 oraz apartament 
rodzinny Suite Alpina przeznaczaniem do 5 osób,  
o powierzchni 45 m2.

WYŻYWIENIE: Restauracja hotelowa serwuje 
przede wszystkim dania kuchni lokalnej, a także 
specjały kuchni śródziemnomorskiej. Kucharze 
bazują na dostępnych w okolicy, najwyższej jakości 
organicznych składnikach. Wyżywienie zawarte  
w cenie uwzględnia 2 posiłki dziennie: śniadania  
w formie bogatego bufetu oraz obiadokolację – dania 
do wyboru z menu.

Hotel Artnatur Dolomites 

500 m

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

7 590 zł 7 590 zł 7 990 zł 7 990 zł 8 990 zł
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LOTNISKA

Werona 165 km

Wenecja 183 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Ski Rental Sport Ventura
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 120 €

od 85 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Scoiattolo ****

2  Hotel Shandranj ****

3 Aparthotel Villa di Bosco ****

4 Rezydencja Montebel

5 Rezydencja Sport Hotel Pampeago

Od 942 do 2489 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

08.01.2023-28.01.2023
19.03.2023-koniec

dorosły junior senior

279 € 195 € 251 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-07.01.2023
29.01.2023-18.03.2023

dorosły junior senior

310 € 217 € 279 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 26.11.2006 r.,  
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI:  
sezon niski: osoba dorosła – 57 €, junior – 40 €,  
sezon wysoki: osoba dorosła – 63 €, junior – 44 €. 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1
5

2
3

4
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Val di Fiemme
Val di Fiemme to z pewnością jedna z najbardziej wszechstronnych alpejskich destynacji: 
fantastyczne warunki narciarskie, trasy idealne zarówno dla początkujących jak  
i zaawansowanych narciarzy, liczne rozrywki Apres Ski oraz urokliwe miasteczka z miejscami 
do rodzinnych spacerów. Korzystanie z karnetu Val di Fiemme daje nam do dyspozycji  
4 świetnie przygotowane stacje narciarskie o łącznej długości 115 km tras wraz z nowoczesną 
infrastrukturą 45 wyciągów. Główna stacja narciarska Doliny nosi nazwę Skicenter Latemar 
i oferuje narciarzom w sumie 60 km tras. To właśnie tutaj organizowane są wszystkie 
szkolenia Allegry.

115 km tras 
33% tras łatwych (kolor niebieski)
49% tras średnich (kolor czerwony)
18% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
7 wyciągów orczykowych
27 wyciągów krzesełkowych
9 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1293 km
Gdańsk – 1518 km
Szczecin – 1070 km
Kraków – 1086 km
Wrocław – 977 km

©Val di Fiemme

©Val di Fiemme

Włochy
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Val di Fiemme

OTWARCIE SEZONU

Testy nart czy wspólne imprezy Apres Ski   
to tylko niektóre z naszych propozycji. 
Zaprosimy też Państwa na jedyne w swoim 
rodzaju doświadczenie – poranną jazdę 
o wschodzie słońca na stokach otwartych 
tylko dla naszej grupy! Wszystko to w asyście 
Instruktorów Allegry, którzy codziennie 
prowadzić będą wliczone w cenę szkolenia 
narciarskie i snowboardowe.  

Pomimo iż Val di Fiemme już od lat dzięki swojemu 
nowoczesnemu systemowi naśnieżania przoduje  
w Dolomitach pod względem przygotowania  
tras już od początku sezonu, w pakiecie wyjazdu 
zawarta jest tzw. Gwarancja Śniegu. Oznacza ona, 
że jeśli na 7 dni przed turnusem w Val di Fiemme 
nie będzie otwarta co najmniej połowa wszystkich 
tras, będą Państwo mieli możliwość bezkosztowego 
anulowania wyjazdu.

•  TESTY NART
•  IMPREZY APRES SKI
•  NARTY O WSCHODZIE SŁOŃCA
•  SZKOLENIA NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE 2 GODZINY DZIENNIE

•  ZAWODY NARCIARSKIE Z NAGRODAMI
•  SKIPASS 6 DNI VAL DI FIEMME
•  GWARANCJA ŚNIEGU

Zakwaterowanie 
Hotel Scoiattolo ****
Aparthotel Villa di Bosco ****
Rezydencja Montebel
Rezydencja Sport Hotel Pampeago

od 5 450 zł/os
od 4 250 zł/os
od 8 650 zł/apt
od 9 900 zł/apt

03-10.12 2022
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Val di Fiemme

NARTY W SŁOŃCU

Marcowy wyjazd do Val di Fiemme to już tradycyjna impreza. 
Od lat towarzyszą jej doskonałe warunki narciarskie, które do 
pierwszych dni kwietnia utrzymują się na wysoko położonych 

stokach. Na ten turnus przygotowaliśmy szereg atrakcji:  
po 3 latach powracamy do organizacji muzycznych eventów na 

stoku oraz wieczorem w hotelu, poranej jazdy o wschodzie słońca 
na stokach otwartych tylko dla naszej grupy oraz regionalnej 

kolacji w górskim schronisku z wjazdem ratrakiem. Nie zabraknie 
testowania topowych modeli nart. Dla spragnionych nowych  

wyzwań czekać będą profesjonalne treningi slalomowe  
„na tyczkach” z trenerem jazdy sportowej.

•  IMPREZY APRES SKI
•  KONCERTY NA STOKU I WIECZOREM W HOTELU
•  REGIONALNA KOLACJA W GÓRSKIM SCHRONISKU
•  NARTY O WSCHODZIE SŁOŃCA
•  SZKOLENIA NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE

•  ZAWODY NARCIARSKIE Z NAGRODAMI
•  NOCNA JAZDA NA STOKACH CAVALLESE
•  TESTY NART
•  SKIPASS 6 DNI VAL DI FIEMME

Zakwaterowanie 
Hotel Scoiattolo ****
Hotel Shandranj ****
Aparthotel Villa di Bosco ****
Rezydencja Montebel
Rezydencja Sport Hotel Pampeago

od 6 550 zł/os
od 5 990 zł/os
od 4 590 zł/os
od 9 800 zł/apt
od 11 200 zł/apt

18-25.03. 2023
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Hotel Scoiattolo to wyjątkowe miejsce, 
które przyciąga naszych Klientów  
ze względu na rodzinną atmosferę,  

ale również dzięki swojemu położeniu – 
zaledwie 200 m dzieli go od stoków Latemar. 
Wśród jego wielu zalet na uwagę zasługuje 
przede wszystkim fantastyczna kuchnia, 
eleganckie i bardzo przytulne wnętrza  
oraz strefa wellness&SPA z basenem.

• Położony tuż przy stacji 
narciarskiej Pampeago 

• Wyborna kuchnia
• Wyjątkowa rodzinna 

atmosfera
• Przynależny do Hotelu  

Bar Apres Ski

Val di Fiemme

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (pokój z piętrowym łóżkiem  
dla dzieci z przeznaczeniem do 4 osób), wyżywienie 
HB, skipass Val di Fiemme (tylko w turnusach Free 
Ski: 3-10.12.2022, 11-18.03.2023, 18-25.03.2023), 
szkolenie narciarskie i snowboardowe (2 godziny ×  
6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin x 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: w pokoju standard: 
dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-7,99  
– opłata stała 2200 zł, dzieci 8-12,99 zniżka 1650 zł; 
dzieci 13-16,99 – zniżka 650 zł, w pokoju Superior: 
dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-7,99  
– opłata stała 2650 zł, dzieci 8-12,99 zniżka 1650 zł, 
dzieci 13-16,99 – zniżka 650 zł; w apartamencie Suite: 
dzieci 0-12,99 – zniżka 1650 zł, dzieci 13-16,99  
– zniżka 650 zł.

W terminach Free Ski dodatkowe zniżki: w terminie 
3-10.12.2022: dzieci urodzone po 27.11.2014  
(z wyjątkiem dzieci do 7,99 lat z opłatą stałą)  
– zniżka 1000 zł; w terminach: 11-18.03 oraz  
18-25.03.2023: dzieci urodzone po 27.11.2014  
(z wyjątkiem dzieci do 7,99 lat z opłatą stałą)  
– zniżka 1500 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: pokój 

Superior (większy pokój rodzinny bez łóżek piętrowych 
dla dzieci, z przeznaczeniem od 4 do 5 osób)  
– 1500 zł, apartament Suite (apartament rodzinny  
z dwoma pokojami z przeznaczeniem do 5 osób)  
– 2500 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Tawerna z barem i pizzerią, 
bar Apres Ski, winda, sala zabaw dla dzieci, 
biblioteczka, ogrzewana narciarnia, Wi-Fi, strefa 
wellness&SPA: basen z podgrzewaną wodą, taras 
słoneczny, jacuzzi, sauna fińska (zewnętrzna) oraz na 
podczerwień, pokój relaksu.

POKOJE: Dla gości Scoiattolo udostępnia  
40 pokoi w różnych kategorii. Dla naszych klientów 
zarezerwowano pokoje kategorii: Standard, Superior 
oraz apartamenty rodzinne Suite. Wnętrza zostały 
zaprojektowane w tradycyjnym, rustykalnym, górskim 
stylu, co podkreśla jasne drewno. W pokoju dostępny 
jest telewizor, łazienka z prysznicem, suszarka do 
włosów, a za dodatkową opłatą również mini bar.

WYŻYWIENIE: Restauracja serwuje przede wszystkim 
dania kuchni lokalnej, a także międzynarodowe 
specjały. Śniadania podawane są w formie 
bufetu szwedzkiego na zimno i ciepło, natomiast 
obiadokolacje to czterodaniowe posiłki, sałatkowy 
bufet oraz desery. Ponadto restauracja daje możliwość 
zamiany każdego z serwowanych posiłków na 
prawdziwą, tradycyjną włoską pizzę prosto z pieca 
opalanego drewnem.

Hotel Scoiattolo

Oblicz Swoją cenę:

3-10
12/2022 
FREE SKI 

SYLWESTER
26.12-

02.01/2023

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

5 450 zł 6 890 zł 5 350 zł 5 650 zł 5 750 zł 5 650 zł 5 650 zł 5 750 zł 6 850 zł 6 550 zł
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Wyjątkowo komfortowy i przyjazny 
rodzinom z dziećmi hotel, położony 
w miejscowości Stava, zaledwie  

3 km od stacji narciarskiej Pampeago.  
Dla dzieci przygotowano tu kilka 
fantastycznie wyposażonych sal gier  
i zabaw, całodniowy program animacyjny  
oraz wydzieloną strefę basenową.  
Na dorosłych czeka natomiast całkowicie 
nowa strefa wellness&spa z basenami.

• Smaczna, włoska kuchnia
• Family Hotel idealny dla 

rodzin z dziećmi
• Bardzo duży wybór pokoi  

i apartamentów rodzinnych
• Nowa, ogromna strefa 

wellness&SPA

Val di Fiemme

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Standard (pokój z piętrowym łóżkiem dla 
dzieci z przeznaczeniem do 4 osób), wyżywienie 
HB (śniadanie, bufet z przekąskami po nartach, 
obiadokolacja z wodą wliczoną w cenę), skipass Val di 
Fiemme (tylko w turnusach Free Ski 11-18.03 oraz  
18-25.03.2023), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99  
– opłata stała 850 zł, dzieci 3-7,99 – opłata stała  
3190 zł, dzieci 8-11,99 zniżka 1500 zł, dzieci 12-17,99 
– zniżka 650 zł. 

W terminach Free Ski dodatkowe zniżki: w terminach: 
11-18.03 oraz 18-25.03.2023: dzieci urodzone po 
27.11.2014 (z wyjątkiem dzieci do 7,99 lat z opłatą 
stałą) – zniżka 1500 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
apartament Junior Suite (większy z osobnym 
pomieszczeniem sypialnym dla dzieci i przesuwnymi 
drzwiami, z przeznaczeniem do 5 osób) – 1850 zł, 
apartament Suite (dwupokojowy apartament z dwoma 
łazienkami) – na zapytanie. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Bar, windy, sala disco, pokój 
gier, mini club z całodziennym programem animacji, 
ogrzewana narciarnia, parking, garaż (za dodatkową 
opłatą), Wi-Fi, centrum wellness&SPA (basen, łaźnia 
turecka, sauna fińska, bio sauna, termarium, jacuzzi, 
pokój relaksu, siłownia, gabinety piękności i masażu  
– za dodatkową opłatą).

POKOJE: W hotelu znajduje się 96 komfortowych 
pokoi różnych kategorii. Dla naszych gości 
zarezerwowano pokoje typu Standard oraz Junior 
Suite (za dodatkową opłatą) oraz Suite (na zapytanie). 
Wszystkie z nich wyposażone są w: łazienkę z 
prysznicem lub wanną i suszarką do włosów, TV  
oraz sejf. Większość pokoi posiada balkon.

WYŻYWIENIE: W hotelowej restauracji serwowane 
są dania kuchni Trentino i międzynarodowej, jak 
również regionalne specjały oraz domowe wypieki. 
Śniadanie podawane jest w formie bufetu, natomiast 
obiadokolacja składa się z dwóch dań do wyboru  
(po 3 dania do wyboru z karty menu) oraz bogatego 
bufetu z przystawkami oraz deserami. Dla dzieci 
przygotowano specjalne, urozmaicone menu. 
Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne.

Hotel Shandranj

3 km

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

5 290 zł 5 290 zł 5 290 zł 5 790 zł 5 790 zł 6 350 zł 6 950 zł 5 990 zł
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Aparthotel Villa di Bosco 4* położony 
jest w miejscowości Stava, zaledwie 
4,5 km od stacji narciarskiej Pampeago. 

Swoim gościom oferuje zakwaterowanie 
w 2-pokojowych apartamentach z kuchnią 
(umożliwiającą przygotowanie posiłków 
we własnym zakresie) oraz wszelkie 
udogodnienia hotelowe: strefę wellness&SPA 
z basenem, salę zabaw dla dzieci, tawernę 
oraz lobby bar.

• Strefa wellness&SPA  
z basenem 

• Możliwość wykupienia 
śniadań

• Sala zabaw dla dzieci
• Przestronne apartamenty  

z kuchnią

Val di Fiemme

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w apartamencie Bilo (z przeznaczeniem do 4 osób, 
salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą, 
sypialnia dwuosobowa i łazienka), skipass Val di 
Fiemme (tylko w turnusach Free Ski: 3-10.12.2022, 
11-18.03.2023, 18-25.03.2023), szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: do 2,99 opłata stała 
100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 1300 zł, dzieci 
6-12,99 zniżka 900 zł. 

W terminach Free Ski dodatkowe zniżki: w terminie 
3-10.12.2022: dzieci urodzone po 27.11.2014  
(z wyjątkiem dzieci do 7,99 lat z opłatą stałą)  
– zniżka 1000 zł; w terminach: 11-18.03 oraz  
18-25.03.2023: dzieci urodzone po 27.11.2014  
(z wyjątkiem dzieci do 7,99 lat z opłatą stałą)  
– zniżka 1500 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna na 
miejscu), śniadanie – 10 €/dzień/osoba dorosła,  
5 €/dzień/dzieci do 12 roku życia. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Bar, recepcja, sala 
śniadaniowa, sala telewizyjna, sala zabaw dla dzieci, 
sala gier, winda, garaż, narciarnia, Wi-Fi, wellness 
center (basen, bicze wodne, brodzik dla dzieci, sauna 
fińska, łaźnia turecka, jacuzzi, sala fitness, dodatkowo 
płatne: gabinety masażu oraz piękności).

POKOJE: Villa di Bosco oferuje gościom przestronne 
apartamenty. Każdy z nich posiada panoramiczny 
balkon, TV Sat, sypialnię z łóżkiem małżeńskim, 
łazienkę, pokój dzienny z dwoma łóżkami oraz w pełni 
wyposażoną kuchnię (zmywarka, kuchenka, zastawa).

WYŻYWIENIE: Istnieje możliwość dokupienia 
śniadania w cenie: 10 €/osoba dorosła, 5 €/dzieci 
do 12,99 lat. Śniadania serwowane są w postaci 
bogatego bufetu wraz zimnymi i ciepłymi napojami. 
Dla osób zainteresowanych udostępniono również 
opcję wykupienie tzw. „pakietu obiadokolacji” 
w partnerskich restauracjach. Dwudaniowa 
obiadokolacja to koszt 17 €/osoba dorosła  
oraz 11 €/dziecko.

Aparthotel Villa di Bosco

4,5 km

Oblicz Swoją cenę:OSOBY 3-10
12/2022 
FREE SKI 

SYLWESTER
26.12-

02.01/2023

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

4 OS. 4 250 zł 5 150 zł 3 350 zł 3 350 zł 3 790 zł 3 790 zł 3 790 zł 3 990 zł 4 950 zł 4 590 zł

3 OS. 4 450 zł 5 350 zł 3 550 zł 3 550 zł 3 990 zł 3 990 zł 3 990 zł 4 190 zł 5 150 zł 4 790 zł
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CENA ZAWIERA: 7 noclegów w wybranym 
apartamencie (cena wynajmu całego apartamentu), 
pościel, ręczniki, ubezpieczenie, Skipass (tylko  
w turnusach Free Ski: 3-10.12.2022, 11-18.03.2023, 
18-25.03.2023)

W terminach Free Ski zniżki: w terminie 3-10.12.2022: 
dzieci urodzone po 27.11.2014 (z wyjątkiem dzieci do 
7,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1000 zł; 

w terminach: 11-18.03 oraz 18-25.03.2023: dzieci 
urodzone po 27.11.2014 (z wyjątkiem dzieci do  
7,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1500 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,2 €/dzień, kaucja zwrotna za 
apartament – 150 € (obligatoryjna), końcowe 
sprzątanie – 60 € (obligatoryjne), opłata za energię 
elektryczną 77 €.

CENA ZAWIERA: 7 noclegów w wybranym 
apartamencie (cena wynajmu całego apartamentu), 
pościel, ręczniki, ubezpieczenie, Skipass (tylko  
w turnusach Free Ski: 3-10.12.2022, 11-18.03.2023, 
18-25.03.2023).

W terminach Free Ski zniżki: w terminie 3-10.12.2022: 
dzieci urodzone po 27.11.2014 (z wyjątkiem dzieci do 
7,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1000 zł; 
w terminach: 11-18.03 oraz 18-25.03.2023: dzieci 
urodzone po 27.11.2014 (z wyjątkiem dzieci do 7,99 
lat z opłatą stałą) – zniżka 1500 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,2 €/dzień.
Apartamenty Trilo z przeznaczeniem do 5 i 6 osób na 
zapytanie. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Bezpłatny parking przy 
ulicy, garaż (za dodatkową dopłatą), biblioteczka, 
sala tv, pokój zabaw, gry planszowe oraz puzzle dla 
dzieci, winda, narciarnia, łaźnia turecka i parowa (za 
dodatkową opłatą), jacuzzi, sauna, taras słoneczny.

Rezydencja Sport Hotel 
Pampeago

Rezydencja Montebel

Rezydencja Sport Hotel położona jest 
w miejscowości Tesero, tuż przy stacji 
narciarskiej Ski Center Latemar, 

w spokojnej i cichej okolicy. Urządzona 
w ponadczasowym, rustykalnym stylu 
oferuje swoim gościom jasne i przestronne 
apartamenty.

Rezydencja Montebel 3* położona jest 
w miejscowości Tesero, oddalonej 
o 8 km od wyciągów narciarskich 

Pampeago. Przystanek skibusa znajduje się 
zaledwie 500 m od obiektu. Montebel oferuje 
swoim gościom elegancki wystrój, będący 
połączeniem drewnianych i nowoczesnych 
elementów z pełną funkcjonalnością 
przestrzeni mieszkalnych. 

Val di Fiemme

Val di Fiemme

8 km

RODZAJ 3-10
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

BILO  
(4 os.)

9 900 zł 5 950 zł 5950 zł 6 750 zł 6 750 zł 6 750 zł 7 800 zł 11 500 zł 11 250 zł

RODZAJ 3-10
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

BILO  
(4 os.)

8 650 zł 4 950 zł 4 950 zł 5 050 zł 5 150 zł 5 150 zł 5 150 zł 10 500 zł 9 800 zł



   Allegra’23 > nartywalpach.com84

LOTNISKA

Wenecja 171 km

Werona 190 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Sport Ventura – Sport Lucy
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 170 €

od 90 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Andes ****

2  Hotel Belvedere ***

Od 1300 do 2950 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

08.01-28.01.2023

dorosły junior senior

290 € 200 € 261 €

Sezon 
wysoki

25.12.2022-07.01.2023
29.01-18.03.2023

dorosły junior senior

322 € 226 € 290 €

Dzieci urodzone po 26.11.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 26.11.2006 r.,  
senior urodzony przed 26.11.1957 r.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI:  
sezon niski: osoba dorosła – 46 €, junior – 32 €,  
wysoki sezon: osoba dorosła – 51 €, junior – 35 €. 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1
2



Allegra’23 85

Val di Fassa
Val di Fassa to niezwykle urokliwa dolina należąca do grona najlepszych włoskich 
ośrodków narciarskich, uznawana jest za wizytówkę całych Dolomitów. Sama Val di Fassa 
oddaje do użytku swoim narciarskim gościom ponad 114 km nartostrad, a po wykupieniu 
rozszerzonego Skipassu Dolomiti Superski w ramach jednej karuzeli narciarskiej – Sella 
Ronda – możliwość korzystania już z ponad 270 km tras narciarskich. Program szkoleniowy 
Allegry odbywa się na najbardziej przyjaznej rodzinom części ośrodka – Vigo di Fassa 
nazywanej również Catinaccio z dużym parkiem dla dzieci.

114 km tras 
34% tras łatwych (kolor niebieski)
57% tras średnich (kolor czerwony)
9% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
17 wyciągów orczykowych
29 wyciągów krzesełkowych
13 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1293 km
Gdańsk – 1518 km
Szczecin – 1069 km
Kraków – 1087 km
Wrocław – 977 km

©Val di Fassa

Włochy
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To przede wszystkim perfekcyjna 
lokalizacja w samym centrum 
miejscowości Vigo di Fassa, tuż przy 

stokach narciarskich, ale również eleganckie, 
komfortowe wnętrza oraz rodzinna i ciepła 
atmosfera. Jest to miejsce stworzone  
z myślą o rodzinach z dziećmi: fantastycznie 
wyposażona sala zabaw z całodziennym 
programem animacyjnym oraz liczne 
warsztaty dla najmłodszych gości.

• Położenie 20 m od stacji 
narciarskiej

• W centrum miejscowości
• 2 strefy wellness&SPA  

z basenem
• Całodzienny program 

animacyjny dla dzieci 

Val di Fassa

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów 
w pokoju Comfort (z przeznaczeniem do 4 osób), 
wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski  
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata 
stała 850 zł, dzieci 3-12,99 – zniżka 1750 zł, dorośli  
i dzieci powyżej 13 roku życia – 700 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2,5 €/dzień (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoi wyższej kategorii: 
apartament rodzinny (składający się z dwóch 
pomieszczeń) – 850 zł, dopłata do pokoju Junior 
Suite (pokoje o podwyższonym standardzie i większej 
powierzchni, jedno pomieszczenie) – 1450 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, lobby, 
pub, winda, sala zabaw dla dzieci oraz pokój gier, 
narciarnia, parking, siłownia, Internet Wi-Fi, basen, 

mały basen dla dzieci, 2 strefy wellness&SPA: starsza 
ze wstępem wliczonym w cenę (jacuzzi, sauna fińska, 
łaźnia parowa pokój relaksu, fitness) oraz nowa strefa 
dostępna tylko dla osób dorosłych (za dodatkową 
opłatą, 2 wejścia w cenie) (bio sauna, grota solna, 
łaźnia parowa, pokoje relaksu).

POKOJE: W hotelu znajduje się 40 komfortowych 
pokoi typu standard (Comfort), Apartamenty Rodzinne 
oraz Apartamenty Junior Suite. Wszystkie z nich 
wyposażone są w łazienkę z prysznicem lub wanną 
oraz suszarkę do włosów, TV Sat, Wi-Fi, telefon, mini 
bar (płatny dodatkowo). Niektóre pokoje z balkonem.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja słynie  
z pysznego jedzenia opartego na naturalnych, 
lokalnych produktach. Wyżywienie zawarte w cenie 
zawiera dwa posiłki dziennie: śniadania w formie 
bufetu oraz obiadokolację.

Hotel Andes

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

5 550 zł 5 550 zł 5 690 zł 5 790 zł 5 890 zł
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Hotel Belvedere 3* to niezwykle 
przytulne miejsce z przepięknymi 
widokami na masyw Marmolady. 

Obiekt ujmuje swoją rodzinną atmosferą. 
Nasi klienci będą tutaj mogli posmakować 
bardzo dobrej kuchni jak i odpocząć po 
białym szaleństwie na stokach. Od wyciągów 
narciarskich Ciampedie/Catinaccio obiekt 
dzieli zaledwie 500 m.

• Smaczna i domowa kuchnia
• Wyjątkowa atmosfera
• Strefa wellness
• Przytulne wnętrza 

Val di Fassa

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
(w pokoju standard z przeznaczeniem do  
4 osób), wyżywienie HB, szkolenie narciarskie  
i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), przedszkole  
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży  
(6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99  
opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała  
1300 zł, dzieci 6-9,99 – zniżka 1150 zł, dzieci  
10-15,99 – zniżka 700 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień (obligatoryjna, płatna na 
miejscu).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Bar, recepcja, restauracja, 
kącik zabaw dla dzieci z książkami, grami 
planszowymi oraz puzzlami, sala telewizyjna,  

winda, podgrzewana narciarnia, darmowe Wi-Fi, 
strefa wellness&SPA (sauna fińska, łaźnia turecka, 
salon SPA, pokój relaksacyjny), parking, garaż 
(dodatkowo płatny).

POKOJE: Przestronne, jasne pokoje po generalnym 
remoncie w 2016 r.; wszystkie posiadają: telefon,  
sejf, TV Sat, łazienkę z wanną lub prysznicem  
i suszarką. Niektóre pokoje posiadają balkon.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje swoim 
gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem 
kuchni międzynarodowej oraz regionalnej. Śniadanie 
podawane jest w formie bogatego bufetu natomiast 
obiadokolacja składa się z trzech dań (do wyboru  
z karty menu), bufetu z sałatkami oraz deserami.

Hotel Belvedere

500 m

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

4 090 zł 4 090 zł 4 190 zł 4 190 zł 4 190 zł
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LOTNISKA

Bergamo 148 km

Werona 164 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Ski Point Marilleva
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 110 €

od 85 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Ravelli ****

2  Hotel Arcangelo ***S

3 Gaia Residence ***

4 Apartamenty Casa Delle Margherite

5 Apartamenty Casa Tomaselli

Od 900 do 3016 m n.p.m.

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

09.01.2023-20.01.2023
13.03.2023-koniec

dorosły junior

256 € 179 €

Sezon 
wysoki

21.01.2023-12.03.2023

dorosły junior

280 € 196 €

Dzieci urodzone po 30.04.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 30.04.2006 r., 

*dopłata do skipassu SKIAREA (Folgarida/Marilleva/ 
Madonna di Campiglo/Pinzolo/Pejo):  
sezon niski: osoba dorosła – 64 €, junior – 45 €,  
wysoki sezon: osoba dorosła – 70 €, junior – 49 €.

*dopłata do skipassu DOLOMITI SUPERSKI:  
sezon niski: osoba dorosła – 70 €, junior – 49 €,  
wysoki sezon: osoba dorosła – 82 €, junior – 57 €. 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1

3

4
2

5
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Val di Sole
Val di Sole jest częścią terenu narciarskiego SKIRAMA DOLOMITI, w skład którego wchodzą 
między innymi takie ośrodki narciarskie jak: Passo Tonale, Pejo, Pinzolo oraz Marilleva 
– Folgarida czy legendarna Madonna di Campiglio. To właśnie z tym słynnym włoskim 
kompleksem bezpośrednio połączone są stoki Folgaridy i Marillevy dzięki czemu, korzystając 
z rozszerzonego karnetu, szusować możemy po ponad 150 km tras – jednej z największych 
karuzeli narciarskich w Dolomitach! Wszystkie szkolenia Allegry odbywają się na stokach 
Folgarida/Marilleva.

150 km tras 
26% tras łatwych (kolor niebieski)
60% tras średnich (kolor czerwony)
14% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
13 wyciągów orczykowych
56 wyciągów krzesełkowych
29 wyciągów gondolowych

Dojazd 
Warszawa – 1351 km
Gdańsk – 1490 km
Szczecin – 1128 km
Kraków – 1144 km
Wrocław – 1089 km

©Val di Sole

Włochy
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JUŻ PO RAZ CZWARTY Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ, 
CHCIELIBYŚMY ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA WYJĄTKOWY 

WYJAZD PRZEDŚWIĄTECZNY DO SERCA WŁOSKIEJ DOLINY 
VAL DI SOLE. MYŚLĄC O STWORZENIU GRUDNIOWEGO 

NARCIARSKIEGO WYJAZDU, CAŁKOWICIE INNEGO OD TYPOWEGO 
FREE SKI, UŁOŻYLIŚMY PROGRAM BĘDĄCY ZAPROSZENIEM 
DO SZYKUJĄCYCH SIĘ DO ŚWIĄT WŁOSKICH MIASTECZEK, 

PACHNĄCYCH CHOINKĄ I DOMOWYMI WYPIEKAMI.

10-17.12 2022

Wyjazd do Trento, gdzie będą 
Państwo mieli okazję zrobić 

świąteczne zakupy oraz wziąć 
udział w licznych jarmarkach 

bożonarodzeniowych.

Wieczory tematyczne  
z atrakcjami dla całych 

rodzin, przybliżające Państwu 
bożonarodzeniowe  
włoskie zwyczaje. 

Warsztaty kulinarne, w których każdy 
będzie mógł spróbować swoich sił  

w przygotowaniu włoskich specjałów 
świątecznych pod okiem szefa kuchni 

Hotelu Ravelli oraz samego gospodarza 
Alfredo Ravelli. 

©TVB_Kronplatz



11.03.-18.03.
18.03.-25.03.
25.03.-01.04.

2023

2023

2023

Wspólnie z Hotelem Ravelli, który słynie  
ze znakomitej kuchni, zapraszamy Państwa  

już po raz piąty, na prawdziwie włoską  
przygodę kulinarnąw dolinie Val di Sole.  

To wyjątkowy program, w którym pragniemy 
połączyć wszystko co najlepsze z włoskiej kuchni, 
tradycji kulinarnej rodziny Ravelli z szusowaniem 

po ośnieżonych stokach Dolomitów. Każdy  
z uczestników wyjazdów będzie mógł spróbować 

swoich sił w przygotowaniu włoskich dań pod 
okiem szefa kuchni Hotelu Ravelli oraz samego 
gospodarza Alfredo Ravelli. Oczywiście całość 

kulinarnych zmagań zakończy wspólna  
degustacja przygotowanych potraw.

Dwa popołudnia wspólnego gotowania tradycyjnych 
włoskich dań, takich jak ravioli, aglio Olio, vitello 

tonnato, czy przepysznych słodkich deserów.

Live cooking

Wine tasting

Local specialities

Wizyta w lokalnej winiarni,  
połączona z degustacją win  

(dodatkowo płatne 20 Euro/os).

Regionalne przysmaki
– oczywiście w roli głównej przez 

cały tydzień produkty
od lokalnych dostawców.
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Ravelli to bardzo popularny hotel we 
włoskich Alpach, położony w znanym  
i kochanym przez narciarzy regionie  

Val di Sole. Hotel prowadzony przez rodzinę 
Ravelli, wyróżnia się znakomitą kuchnią 
regionalną. Jest miejscem przyjaznym 
zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób 
podróżujących w pojedynkę, szukających 
interesującego miejsca na przeżycie 
ciekawej, zimowej przygody. Jest to jeden  
z najczęściej wybieranych przez naszych 
Klientów hoteli klubowych, a ponadto  
jeden z najlepszych hoteli alpejskich  
w ofercie naszego biura.

• Wyborna kuchnia 
• Całkowicie nowe,  

piękne wnętrza
• Wyjątkowa rodzinna 

atmosfera
• Dwa baseny, strefa SPA

Val di Sole

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Harmony (z przeznaczeniem do 3 osób,  
o metrażu 15-17 m2), wyżywienie HB, skipass  
(tylko w wybranych terminach, skipass superskirama 
w terminach: 10-17.12.2022; 25.03-01.04.2023, 
skipass Folgarida/Marilleva w terminach:  
25.02-04.03; 11-18.03; 18-25.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne  
dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, 
ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99  
opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 - opłata stała  
2300 zł, dzieci w wieku 6-14,99 zniżka 1500 zł,  
dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia - zniżka 900 zł. 

W terminie Free Ski 25.02-04.03.2023 dodatkowe 
zniżki: dzieci urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem 
dzieci do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1300 zł, 
dzieci urodzone po 30.04.2006 – zniżka 400 zł
Terminy Love4Kids specjalnymi cenami dla dzieci 
urodzonych po 30.04.2014: 10-17.12.2023;  
14-21.01.2021; 11-18.03; 18-25.03; 25.03-01.04.2023: 
pierwsze dziecko: w wieku do 2,99 lat – stała cena  
100 zł, pierwsze dziecko urodzone po 30.04.2014  
– 1300 zł; drugie i kolejne dzieci w pokoju: dzieci  
do 2,99 lat – 1050 zł; dzieci urodzone po 30.04.2014  
– 2250 zł; wszystkie dzieci urodzone przed 30.04.2014 
do 16 lat – zniżka 1350 zł. 

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna,  
płatna na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej 
kategorii: Mountain Alpine (1-3 osobowe o metrażu 
15-17 m2) – 850 zł, Mountain Alpine Family 
(2-4 osobowe o metrażu ok 21 m2 z wydzieloną 
częścią sypialną dla dzieci) – 1150 zł, Family Suite 
(dwupokojowy apartament z przeznaczeniem do  
5 osób o metrażu ok 25 m2, dodatkowo w cenie garaż) 
– 1850 zł, Chalet Lovely Lodge 9500 zł, dopłata do 
pokoju jednoosobowego – 500 zł, dopłata do pokoju 
dwuosobowego do wykorzystania dla jednej osoby  
– 1000 zł. 
*skipass SuperSkirama w terminie 11-18.12.2021; 
skipass Folgarida/Marilleva w turnusach Promotional: 
12-19.03.2022; 19-26.03.2022; 26.03-02.04.2022.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:  Recepcja, restauracja. bar, 
tawerna, parking, garaż, kantyna z winami, Wi-Fi, sala 
zabaw dla dzieci, narciarnia, strefa wellness&SPA: 
basen wewnętrzny, basen zewnętrzny, jacuzzi, sauna 
fińska, biosauna, łaźnia turecka, sala fitness  
z siłownią.

POKOJE: Wszystkie wyposażone są w: łazienkę  
z suszarką do włosów, ręczniki i szlafroki, sejf oraz TV. 
Niektóre pokoje posiadają również balkon.

Hotel Ravelli

1,7 km

Oblicz Swoją cenę:

10-17
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.02- 
4.03/2023 

FREE SKI 

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

5 350 zł 4 990 zł 5 250 zł 5 290 zł 5 590 zł 5 590 zł 5 950 zł 6 890 zł 6 250 zł 5 650 zł 5 450 zł
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Uroczy, rodzinny hotel urządzony 
w górskim stylu. Położony jest w 
niewielkiej miejscowości Pelizzano.  

Od Mezzany dzielą go 4 kilometry, natomiast 
do stoków narciarskich w Marillevie oddalony 
jest zaledwie 5 km. Wybraliśmy ten hotel 
ze względu na idealne połączenie miejsca 
do zimowego rodzinnego wypoczynku oraz 
bardzo dobrego stosunku ceny do jakości.

• Rodzinna atmosfera 
• Nowa strefa SPA z małym 

basenem
• Smaczna włoska kuchnia
• Skibus pod hotelem

Val di Sole

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do 4 osób), 
wyżywienie HB, skipass (tylko w wybranych 
terminach, skipass superskirama w terminach:  
10-17.12.2022; 25.03-01.04.2023, skipass Folgarida/
Marilleva w terminach: 25.02-04.03; 11-18.03;  
18-25.03.2023), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99  
opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała  
1300 zł, dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 1100 zł,  
dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 450 zł.

W terminach Free Ski (10-17.12.2022 oraz  
25.03-01.04.2023) dodatkowe zniżki: dzieci  
urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem dzieci  
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 700 zł. 
W terminach Free Ski (25.02-04.03.2023;  
11-18.03.2023 oraz 18-25.03.2023) dodatkowe zniżki: 
dzieci urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 1100 zł, dzieci 
urodzone po 30.04.2006 – zniżka 350 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do pokoi wyższej kategorii: 
Apartament Rodzinny (apartament dwupokojowy  
z przeznaczeniem do 5 osób) – 800 zł, dopłata  
do pokoju jednoosobowego – 600 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, bar, 
winda, parking, ogrzewana narciarnia, pokój zabaw 
dla dzieci, strefa wellness&SPA, Wi-Fi.

POKOJE: Hotel posiada 30 przytulnych  
i komfortowych pokoi oraz apartamentów: pokoje 
standard oraz odnowione dwupokojowe apartamenty 
Suite. Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę  
z suszarką do włosów, TV, telefon, sejf oraz balkon  
lub taras.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje swoim 
gościom 2 posiłki dziennie: śniadanie w formie 
bogatego bufetu oraz dwudaniową obiadokolację 
(do wyboru z 4 dań) i deser. Napoje do obiadokolacji 
płatne są dodatkowo.

Hotel Arcangelo 

4,5 km

Oblicz Swoją cenę:

10-17
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.02- 
4.03/2023 

FREE SKI 

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

4 490 zł 3 990 zł 3 990 zł 4 450 zł 4 450 zł 4 450 zł 4 890 zł 5 850 zł 5 150 zł 4 790 zł 4 490 zł
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Położona w centralnej części włoskiego 
miasteczka Mezzana, oddalona  
ok. 2 km od stacji narciarskiej  

Marilleva 900. Rezydencja Gaia jest świetną 
bazą dla osób ceniących wypoczynek  
za niewygórowaną cenę. Niewątpliwą zaletą 
tego obiektu jest strefa wellness, w której 
znajduje się sauna fińska, łaźnia parowa,  
bio sauna oraz basen.

• Jasne i przestronne 
apartamenty z kuchnią

• Strefa Wellness z basenem
• Śniadania w cenie 

Val di Sole

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w apartamencie Studio (z przeznaczeniem do 2 osób, 
salon z aneksem kuchennym i łazienką), śniadania, 
(tylko w wybranych terminach, skipass superskirama 
w terminach: 10-17.12.2022; 25.03-01.04.2023, 
skipass Folgarida/Marilleva w terminach:  
25.02-04.03; 11-18.03; 18-25.03.2023), szkolenie 
narciarskie i snowboardowe (2 godziny × 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz 
młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje wieczorne  
dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla  
dorosłych ,ubezpieczenie, opieka rezydenta.

Dopłaty do kolejnych osób w apartamencie: dzieci  
do 2,99 opłata stała 100 zł, dorośli i dzieci powyżej  
3 roku życia - opłata stała 1300 zł. 

Dodatkowe opłaty w terminach: 10-17.12.2022  
oraz 25.03-01.04.2023 dorośli i dzieci urodzone  
przed 30.04.2014 – dopłata 750 zł, 25.02-04.03 
oraz 11-18.03.2023 dorośli i dzieci urodzone przed 
30.04.2014 – dopłata 1350 zł, 18-25.03.2023 dorośli  
i dzieci urodzone przed 30.04.2014 – 850 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłaty do większych apartamentów 
rodzinnych: apartament Bilo 4 (z przeznaczeniem 

do 4 osób, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną 
sofą, sypialnia dwuosobowa i łazienka) – 2600 zł, 
Bilo 5 (z przeznaczeniem do 5 osób, salon z aneksem 
kuchennym i rozkładaną sofą, sypialnia trzyosobowa  
i łazienka) – 2950 zł, Trilo 5 (z przeznaczeniem  
do 5 osób, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną 
sofą, dwie sypialnie dwuosobowe i łazienka)  
– 3150 zł, zwierzęta – 35 €/tydzień, garaż kryty  
5 €/dzień, kaucja zwrotna za apartament (płatna  
na miejscu w gotówce) – 100 €. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, bar, sala 
telewizyjna, winda, pralka, parking, Wi-Fi, strefa 
wellness&SPA, sala zabaw dla dzieci, narciarnia.

POKOJE: Rezydencja posiada kilkanaście bardzo 
jasnych i przestronnych apartamentów dwu 
i trzypokojowych, Dostępne są również dwuosobowe 
studia. Każdy apartament posiada: łazienkę; aneks 
kuchenny w pełni wyposażony w naczynia, garnki, 
sztućce; zmywarkę; salon z częścią jadalną; balkon 
taras lub ogród; TV satelitarną; telefon; suszarkę do 
włosów; pościel oraz ręczniki.

WYŻYWIENIE: W cenę pobytu zostały wliczone 
śniadania, serwowane w postaci bufetu.

Gaia Residence

1,7 km

10-17
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.02- 
4.03/2023 

FREE SKI 

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

4 250 zł 3 590 zł 3 590 zł 3 590 zł 3 850 zł 3 850 zł 3 850 zł 5 150 zł 4 790 zł 4 450 zł 4 250 zł

Oblicz Swoją cenę:
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APARTAMENTY: Rezydencja posiada kilka jasnych  
i przestronnych apartamentów z kuchnią wyposażoną 

w niezbędne sprzęty, łazienką z wanną oraz przytulne 
sypialnie.

APARTAMENTY: Rezydencja posiada kilka jasnych  
i przestronnych apartamentów z kuchnią wyposażoną 

w niezbędne sprzęty, łazienką z wanną oraz przytulne 
sypialnie.

Apartamenty  
Casa Tomaselli

Apartamenty  
Casa Delle Margherite

Casa Tomaselli to kameralny, urokliwy 
obiekt, w którym dobrze poczują  
się osoby ceniące spokój, a zarazem 

aktywny wypoczynek na stoku. Rezydencja 
oferuje swoim gościom gustownie urządzone 
i przestronne apartamenty z kuchnią 
wyposażoną w niezbędne sprzęty, łazienką 
z wanną oraz przytulne sypialnie. Niedaleko 
hotelu znajduje się przystanek skibusa,  
który dowozi gości do oddalonych o 3 km 
stoków Marilleva 900.

Rezydencja Casa Delle Margherite 
położona jest w spokojnej części 
włoskiego miasteczka Pellizano, 

oddalona ok. 5km od stacji narciarskiej 
Marilleva 900. Niewątpliwą zaletą tego 
obiektu jest strefa wellness, w której  
znajduje się basen, jacuzzi, sauna fińska  
oraz łaźnia parowa. Jest to idealne miejsce 
na wypoczynek w niewygórowanej cenie.

Val di Sole

Val di Sole

5 km

7 km RODZAJ 10-17
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.02- 
4.03/2023 

FREE SKI 

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

BILO  
(4 os.)

6 290 zł 3 550 zł 3 850 zł 3 850 zł 4 200 zł 4 200 zł 5 100 zł 9 400 zł 8 400 zł 6 890 zł 6 490 zł

RODZAJ 10-17
12/2022 
FREE SKI 

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

25.02- 
4.03/2023 

FREE SKI 

11-18
03/2023 
FREE SKI 

18-25
03/2023 
FREE SKI 

25.03- 
1.04/2023 

FREE SKI 

4 os.  
(2 pok.)

6 390 zł 3 650 zł 3 950 zł 3 950 zł 4 300 zł 4 300 zł 5 200 zł 9 500 zł 8 500 zł 6 990 zł 6 590 zł
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LOTNISKA

Werona 97 km

Bergamo 178 km

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
Moda Sport
Ceny orientacyjne

DOROSŁY
6 dni od 120 €

od 85 €DZIECK0
6 dni

1  Hotel Club Alpino ***

2  Hotel Golf ****

3 Alpen Hotel Eghel ***S

4 Rezydencja Derby Club

5 Rezydencja Stella

Od 1200 do 1820 m n.p.m. 

Karnet 6-dniowy* 

Sezon 
niski

start-23.12.2022
09.01.2023-20.01.2023
13.03.2023-koniec

dorosły junior

198 € 138 €

Sezon 
wysoki

21.01.2023-12.03.2023

dorosły junior

237 € 166 €

Dzieci urodzone po 30.04.2014 r. gratis,   
junior urodzony po 30.04.2006 r., 

POWYŻSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU 
USTAWY KODEKSU CYWILNEGO. CENY SKIPASSÓW MOGĄ  
ULEC ZMIANIE.

1 2

2
3

4
5
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Folgaria
Folgaria – doskonałe miejsce szczególnie dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki 
na nartach, a serce regionu, czyli miejscowość Folgaria, to jedno z najbardziej urokliwych 
miasteczek we włoskich Dolomitach. Łącznie w ramach jednego skipassu otrzymujemy 
w Folgarii wraz z Lavarone ponad 100 km nartostrad, w tym liczne trasy niebieskie i łagodne 
czerwone. Nie zmienia to jednak faktu, iż w Folgarii każdy narciarz znajdzie coś dla siebie, 
a dowodem na to są cyklicznie organizowane od 2014 roku treningi juniorskiej kadry Włoch 
w narciarstwie alpejskim na czarnej trasie Martinella.

101 km tras (dodatkowo 50 km na jednym 
skipassie – Monte Bondone, Paganella) 
37% tras łatwych (kolor niebieski)
53% tras średnich (kolor czerwony)
10% tras trudnych (kolor czarny)

Wyciągi 
5 wyciągów orczykowych
17 wyciągów krzesełkowych

Dojazd 
Warszawa – 1348 km
Gdańsk – 1573 km
Szczecin – 1125 km
Kraków – 1142 km
Wrocław – 1032 km

©Folgaria

©Folgaria

Włochy
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Folgaria 2023

POLSKIE 
DNI RODZINNE

04-11.03. 2023

Zakwaterowanie 
Hotel Club Alpino ***
Hotel Golf ****
Alpen Hotel Eghel ***S
Rezydencja Derby Club
Rezydencja Stella

od 4 490 zł/os
od 5 150 zł/os
od 4 490 zł/os
od 7 150 zł/apt
od 7 500 zł/apt
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POLSKIE 
DNI RODZINNE

Urokliwe włoskie miasteczko, sprawdzone 
i bardzo lubiane przez naszych Klientów 
hotele oraz całodniowy program aktywnego, 
rodzinnego wypoczynku to gwarancja 
udanego wyjazdu. Event dedykowany jest dla 
całych rodzin, w szczególności z młodszymi, 
przedszkolnymi dziećmi, gdzie przedłużenie  
ferii zimowych nie stanowi żadnego problemu. 

W programie wyjazdu całodniowe szkolenie  
i opieka dla najmłodszych, szkolenia dla 
dorosłych i szereg animacji: przedstawienia, 
bajkowe konkursy i zabawy. Ale nie zabraknie 
również propozycji dla rodziców: zimowa szkoła 
tańca, Ice Party oraz wiele innych. Oczywiście, 
będzie można również powalczyć o Puchar 
Allegry w trakcie zawodów narciarskich  
i snowboardowych.

• TANECZNA ROZGRZEWKA DLA RODZIN NA STOKU
• POPOŁUDNIOWE ANIMACJE DLA DZIECI NA STOKU
• TEATRZYK DLA DZIECI W SALI WIDOWISKOWEJ
• ICE PARTY PO NARTACH: WSPÓLNY GRILL Z KIEŁBASKAMI  
 I GRZANYM WINEM

• RODZINNE GRY I KONKURSY

• ZAWODY NARCIARSKIE Z MEDALAMI I NAGRODAMI DLA NAJMŁODSZYCH
• RYWALIZACJA RODZICÓW O PUCHAR ALLEGRY
• POŻEGNALNE PARTY Z PROGRAMEM ROZRYWKOWYM

W PROGRAMIE EVENTU POLSKIE RODZINNE DNI W FOLGARII
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Położony w samym centrum miejscowości 
przy głównym deptaku, stanowi idealną 
bazę wypadową zarówno na stoki 

narciarskie, jak i wieczorne przechadzki  
czy wizyty w restauracjach i barach. Hotel 
znajduje się 1,3 km od stoków narciarskich  
i ok. 50 m od przystanku skibusa. Cechuje go 
połączenie wspaniałej tradycji typowej dla 
regionu Trentino z niezwykłą gościnnością 
właścicieli.

• Dogodne położenie blisko 
stoku 

• Jasne przestronne pokoje
• Basen
• Smaczna kuchnia

1,3 km

Folgaria

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do  
3 osób), wyżywienie HB, skipass (tylko w turnusie 
5-12.03.2022), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski  
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 
2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 
1300 zł, dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 1000 zł, dzieci 
w wieku 10-11,99 – zniżka 400 zł, wszystkie dzieci 
powyżej 12 roku życia i dorośli – zniżka 100 zł.

W terminie 5-12.03.2022 dodatkowe zniżki dla dzieci: 
dzieci urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 650 zł, dzieci 
urodzone po 30.04.2006 – zniżka 150 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
dwupokojowy apartament rodzinny (z przeznaczeniem 
do 5 osób): 800 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego 
– 400 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Restauracja, bar, piwniczka, 
której specjalnością są wina z Południowego Tyrolu  
i Trentino, tawerna, wellness center z basenem, 
jacuzzi zewnętrzne w ogrodzie z podgrzewaną wodą, 
sala zabaw, sala kominkowa, parking, narciarnia, 
winda oraz Wi-Fi.

POKOJE: Hotel posiada 58 pokoi oraz apartamentów. 
Wszystkie pokoje i apartamenty wyposażone są  
w łazienki z wanną lub prysznicem, TV Sat, telefon 
oraz sejf.

WYŻYWIENIE: Hotel Club Alpino oferuje swoim 
gościom dwa posiłki dziennie przygotowane  
w hotelowej restauracji. Śniadanie ma formę bufetu,  
a trzydaniową obiadokolację wybiera się z karty menu. 
Napoje są płatne dodatkowo.

Hotel Club Alpino

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

3 790 zł 3 790 zł 3 790 zł 3 890 zł 3 890 zł 3 990 zł 4 490 zł
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To czterogwiazdkowy hotel urządzony  
w tradycyjnym alpejskim stylu, 
znajdujący się zaledwie 50 m od stoków 

i wyciągów narciarskich Folgaria Costa.  
Stanowi idealne miejsce na wypoczynek dla 
osób ceniących sobie komfort oraz bliskość 
stoków. Niewątpliwie urokiem hotelu jest 
roztaczający się z okien widok na przepiękne 
Dolomity.

• Położenie na stoku
• Basen, strefa SPA
• Smaczna, włoska kuchnia 

Folgaria

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do  
2 osób), wyżywienie HB, skipass (tylko w turnusie 
5-12.03.2022), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do  
2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała  
1300 zł, dzieci w wieku 6-11,99 – opłata stała  
1800 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia  
i dorośli – zniżka 1250 zł.

W terminie 5-12.03.2022 dodatkowe zniżki dla dzieci: 
dzieci urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 650 zł, dzieci 
urodzone po 30.04.2006 – zniżka 150 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej  
14 roku życia – 2,5 €/dzień, (obligatoryjna, płatna  
na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
pokój Superior (o metrażu 20-22 m2, z przeznaczeniem 
do 4 osób) – dopłata 1900 zł, apartament Family Room 
(dwupokojowy apartament o metrażu 30-35 m2,  
z przeznaczeniem do 4 osób) – 2800 zł. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Całodobowa recepcja, 
restauracja, bar, winda, bezpłatny prywatny parking, 
garaż (za dodatkową opłatą), Wi-Fi, mini klub  
i pokój zbaw dla dzieci, wellness center: kryty basen, 
sauna, łaźnia turecka, prysznice tropikalne, solarium 
centrum fitness, pomieszczenie na narty.

POKOJE: Hotel posiada 91 przytulnych  
i komfortowych pokoi różnego standardu,  
urządzonych w typowo górskim stylu. Dla naszych 
gości zarezerwowane są pokoje typu: Standar, 
Superior oraz Family Room, wszystkie wyposażone 
są w minibar i telewizor, a niektóre z nich dodatkowo 
dysponują balkonem.

WYŻYWIENIE: Hotelowa restauracja serwuje 2 posiłki 
dziennie, kuchni regionalnej: śniadania w formie 
bogatego bufetu oraz obiadokolację.

Hotel Golf

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

4 390 zł 4 390 zł 4 390 zł 4 850 zł 4 850 zł 4 850 zł 5 150 zł



   Allegra’23 > nartywalpach.com102

To z pewnością jeden z najlepszych  
hoteli w Folgarii. Komfortowe, jasne  
i przestronne wnętrza stanowią 

niezwykle przytulną przestrzeń dla 
wypoczynku i relaksu. Hotel położony jest 
w odległości 500 m od stoków narciarskich 
Folgaria Costa oraz 900 m od ścisłego 
centrum miasteczka. Do stoków narciarskich 
można dostać się spacerem lub podjechać  
2 przystanki skibusem.

• Jasne, przestronne pokoje
• Basen
• Smaczna kuchnia
• Położenie blisko stoku

Folgaria

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju standard (z przeznaczeniem do 4 osób), 
wyżywienie HB, skipass (tylko w turnusie 
5-12.03.2022), szkolenie narciarskie i snowboardowe 
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla 
dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

ZNIŻKI: Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 
2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 
1300 zł, dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 1000 zł, dzieci 
w wieku 10-11,99 zniżka 400 zł, wszystkie dzieci 
powyżej 12 roku życia i dorośli – zniżka 100 zł.

W terminie 5-12.03.2022 dodatkowe zniżki dla dzieci: 
dzieci urodzone po 30.04.2014 (z wyjątkiem dzieci 
do 5,99 lat z opłatą stałą) – zniżka 650 zł, dzieci 
urodzone po 30.04.2006 – zniżka 150 zł.

DOPŁATY: Opłata klimatyczna dla osób powyżej 
14 roku życia – 2 €/dzień, (obligatoryjna, płatna 
na miejscu), dopłata do pokoju wyższej kategorii: 
pokój Superior (z przeznaczeniem do 5 osób): 800 zł, 
dopłata do pokoju jednoosobowego – 400 zł.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Restauracja, lounge bar, 
piwniczka win, sala telewizyjna, sala konferencyjna, 
winda, wellness center (różnego rodzaju sauny, łaźnia 
turecka, prysznice relaksacyjne, pokoje relaksu),  
5 gabinetów masażu oraz zabiegów upiększających, 
zewnętrzny basen i jacuzzi z podgrzewaną wodą  
z bezpośrednim wyjściem ze strefy wellness, ogród, 
ski room, parking oraz Wi-Fi.

POKOJE: Alpen Hotel Eghel posiada 61 pięknie 
wyposażonych pokoi w dwóch kategoriach: Standard, 
które pomieszczą rodziny do 4 osób oraz Superior 
(za dodatkową opłatą), wszystkie pokoje posiadają 
łazienki, TV Sat, sejf, minibar oraz telefon.  
W niektórych – balkon.

WYŻYWIENIE: Hotel serwuje 2 posiłki dziennie: 
bogaty bufet śniadaniowy oraz 3-daniową 
obiadokolację do wyboru z kilku propozycji. Dania 
stanowią idealne połączenie kuchni międzynarodowej 
oraz regionalnej. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Raz w tygodniu uroczysta kolacja przy 
świecach z regionalnymi daniami.

Alpen Hotel Eghel

500 m

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

3 940 zł 3 940 zł 3 940 zł 4 040 zł 4 040 zł 4 140 zł 4 490 zł
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APARTAMENTY: Rezydencja posiada kilkanaście 
bardzo jasnych i przestronnych apartamentów  
o wielkości od 60 do 100 m2. Do dyspozycji gości 
apartamenty dwu- i trzypokojowe, dodatkowo 
dostępne są również dwuosobowe studia. 

Każdy apartament ma: łazienkę; aneks kuchenny  
w pełni wyposażony w naczynia, garnki, sztućce;  
salon z częścią jadalną; pościel; ręczniki; TV 
satelitarną, telefon oraz sejf.

APARTAMENTY: Rezydencja posiada kilkanaście 
bardzo jasnych i przestronnych apartamentów  
dwu- i trzypokojowych, wszystkie dostępne na 
zapytanie. 

Każdy apartament posiada: łazienkę; aneks kuchenny 
w pełni wyposażony w naczynia, garnki, sztućce; salon 
z częścią jadalną; TV satelitarną, telefon, sejf, pościel 
oraz ręczniki.

Rezydencja Stella

Rezydencja Derby Club

Rezydencja Stella położona jest wprost 
na stokach narciarskich Folgaria 
Costa, zaledwie 100 m od najbliższego 

wyciągu oraz 1500 m od centrum miasteczka. 
Komfortowo urządzone apartamenty  
w typowo włoskim stylu, posiadają 
wyposażoną kuchnię, wygodne łóżka, 
łazienkę z prysznicem, salon z TV oraz balkon 
z widokiem na piękną panoramę gór,  
a wszystko to za niewygórowaną cenę.

Położona w samym centrum urokliwego 
miasteczka, zaledwie 1,5 km od 
najbliższego wyciągu. Rezydencja  

Derby Club to komfortowe i świetne miejsce 
na narciarski wypoczynek. Swoim gościom 
oferuje kilkanaście jasnych i przestronnych, 
w pełni wyposażonych apartamentów.

Folgaria

Folgaria

1,5 km

100 m
OSOBY 

(POKOJE)
14-21

01/2023
21-28

01/2023
28.01- 

04.02/2023
4-11

02/2023
11-18

02/2023
18-25

02/2023
4-11

03/2023 
FREE SKI 

4 os. 
(2 pokoje)

4 090 zł 4 090 zł 4 950 zł 4 950 zł 5 200 zł 5 200 zł 7 500 zł

OSOBY 
(POKOJE)

14-21
01/2023

21-28
01/2023

28.01- 
04.02/2023

4-11
02/2023

11-18
02/2023

18-25
02/2023

4-11
03/2023 
FREE SKI 

4 os. 
(2 pokoje)

4 100 zł 4 300 zł 4 450 zł 4 650 zł 4 650 zł 4 650 zł 7 150 zł
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• 4 dni po 3 godziny szkolenia windsurfingowego  
 w podziale na grupy zaawansowania
• Animacje w czasie wolnym od szkolenia w godz. 10-16

• 4 dni po 1 godzinie dziennie, szkolenie indywidualne
• 4 dni po 2 godziny dziennie, szkolenie grupowe
• 4 dni wypożyczenia sprzętu windsurfingowego



Lato w Alpach’23

5+5 WIATR, ROWERY 
&WSPINACZKA
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Lato w Alpach’23

Letni urlop w sercu włoskich Dolomitów! Rodzinne wakacje, które  

łączą w sobie aktywny rodzinny wypoczynek w dolinie Val di Sole  

oraz relaks i windsurfing nad jeziorem Garda. Wędrówki zapierającymi 

dech w piersiach alpejskimi szlakami, rafting górską rzeką, wycieczki 

rowerowe czy niezwykłe parki linowe to tylko niektóre z atrakcji.  

Po 5 dniach przeniesiemy się nad Jezioro Garda do miejscowości 

Torbole – mekki europejskiego windsurfingu, gdzie codziennie dla dzieci 

organizowane będą 3-godzinne lekcje windsurfingu pod opieką polskich 

instruktorów! Zakwaterowanie – jak zawsze – w najlepszych 4* hotelach  

z opieką znanej i lubianej kadry Allegra Team!

Hotel Ravelli**** Hotel Bike Caravel****



Lato w Alpach’23

5+5 WIATR, ROWERY 
&WSPINACZKA



Biuro Podróży Allegra, ul. Staromłyńska 8, 70-561 Szczecin, tel. +48 91 818 12 34, biuro@allegratravel.pl


