
ZIMA 2015/2016

BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE

WŁOCHY·FRANCJA·AUSTRIA·SZWAJCARIA·SŁOWACJA



O nas

Tour Operator Nasze Wakacje obecny na rynku od 2007 roku zajmuje się pełną obsługą wyjazdów 
indywidualnych,grupowych  oraz incentive. 

Nasze kierunku w sprzedaży podstawowej to wyjazdy autokarowe,samolotem lub z dojazdem 
własnym : Austria,Włochy,Francja,Słowacja,Szwajcaria w okresie letnim również 
Chorwacja,Czarnogóra,Bułgaria. 

Oferujemy zakwaterowanie w apartamentach/pensjonatach/hotelach w różnych kategoriach 
komfortu wiele z propozycji ofert zimowych  zawiera SKIPASS w cenie , na życzenie klienta 
organizujemy transfery z lotniska, wynajmujemy autokary a także tworzymy doskonałe oferty " 
szyte na miarę" .

Konkurencyjne ceny oraz sprawdzeni kontrahenci to coś co zapewni, że każdy wyjazd z Nami będzie
udany !

77 Sp. z o.o.

ul. Królów Polskich 13/2
02-496 Warszawa

Tel.: +48 536 30 20 10
Tel.: +48 536 40 30 20

E-mail: biuro@naszewakacje.com.pl
E-mail: snowsunandfun@spoko.pl

Alior Bank:

KONTO PLN: 55 2490 0005 0000 4520 1647 0696
KONTO EUR: 68 2490 0005 0000 4600 7775 7603



Jak można zarezerwować wyjazd?

- poprzez stronę  www.naszewakacje.com.pl

- telefonicznie 536 30 20 10

- mailowo biuro@naszewakacje.com.pl

lub osobiście  u agenta:

BIURO AGENCYJNE  W TWOIM MIEŚCIE:

http://naszewakacje.com.pl/siec-sprzedazy/

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  SIGNAL IDUNA  KL 10 tys. EURO /NNW 15 Tys. PLN:

http://naszewakacje.com.pl/wp-content/uploads/2012/09/OWU-SIGNAL-IDUNA1.pdf

ZNIŻKA FIRST MINUTE od podanych cen:

 10% przy rezerwacji do  30.09 

7% przy rezerwacji do 30.10 

 5% przy rezerwacji do 30.11
* rabaty się nie łączą się z innymi promocjami np.: zniżka dla stałego klienta.



FRANCJA
Les 2 Alpes jedna z najsłynniejszych stacji we Francji i Europie. Położona w Masywie L’Oisans na 
wysokości 1650 m n.p.m., oddalona o godzinę jazdy od Grenoble. Atutem stacji są otaczające ją 3-
tysięczniki z jednym z największych lodowców w Europie (3500 m). Zapewnia doskonale warunki 
zarówno zimą, jak i latem, początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom oraz snowboardzistom
(2 największe snowparki w Europie!) Karnet narciarski upoważnia do korzystania z wszystkich 63. 
tras zjazdowych, których łączna długość przekracza 200 km. Miłośnikom sportów zimowych, 
szukającym wrażeń zarówno na stoku, jak i poza nim, polecana jest jako tętniące życiem centrum 
rozrywkowe - posiada centrum sportowe, liczne dyskoteki, puby i restauracje. 

APARTAMENTY NO NAME  SKIPASS W CENIE !

Rezydencje położone blisko centrum stacji, w pieszej 
odległości od dolnych stacji kolejek i wyciągów oraz 
sklepów, restauracji i Centrum Sportowego. Studio 2 os.: 
pokój dzienny z rozkładaną sofą 2os., aneks kuchenny, 
łazienka. Studio 4 os..: pokój dzienny z rozkładaną sofą 
2os., wnęka sypialna z łóżkiem piętrowym, aneks 
kuchenny, łazienka. Apartament 6 os.: pokój dzienny z 
rozkładaną sofą 2os., wnęka sypialna z łóżkiem 
piętrowym, sypialnia z łóżkiem 2os., aneks kuchenny, 
łazienka. 

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Studio 3 os. Cena za Studio 4 os. Cena za Apartament 6
os.

05.12-12.12 2289 zł 2997 zł 3796 zł 5820 zł

12.12-19.12 2500 zł 3297 zł 4100 zł 6294 zł

19.12-26.12 4998 zł 6507 zł 8580 zł 13 374 zł

26.12-02.01 5630 zł 7197 zł 9500 zł 14 850 zł

02.01-09.01
09.01-16.01
16.01-23.01

2598 zł 3450 zł 4340 zł 6660 zł

23.01-30.01 2998 zł 3897 zł 4840 zł 7434 zł

30.01-06.02 3090 zł 4017 zł 4996 zł 7650 zł

06.02-13.02
13.02-20.02

4838 zł 6300 zł 8340 zł 12 900 zł



20.02-27.02
27.02-05.03

05.03-12.03 3290 zł 4197 zł 5196 zł 7794 zł

12.03-19.03
19.03-26.03

4370 zł 4197 zł 5196 zł 7794 zł

26.03-02.04
02.04-09.04

3320 zł 4305 zł 5320 zł 8034 zł

09.04-16.04
16.04-23.04

1930 zł 2895 zł 3860 zł 5790 zł

23.04-30.04 1789 zł 2697 zł 3596 zł 5394 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL /
NNW Signal Iduna ,karnet narciarski 6 dni LES 2 ALPES a
od 19.12 GRANDE GALAXIE ,korzystanie z basenu oraz
lodowiska. CENA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej 300
Euro /studio/tydz. oraz  600 Euro/apartament  6 os.,
opłaty klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień,sprzątania
końcowego ok. 50 Euro /studio(nieobowiązkowe - płatne
we Francji), bielizny pościelowej i ręczników ok. 15
Euro /os./tydz. (nieobowiązkowe - płatne we Francji; można wziąć własne) , transportu dojazd 
własny lub autokarem od 450 zł/os. w obie strony w zależności od miejsca wyjazdu, istnieje 
możliwość zakupu wyżywienia HB za ok. 30 Euro/os./dzień. 

REZYDENCJA ALBA 4* SKIPASS W CENIE !

Nowa rezydencja wysokiego standingu w Les 2 Alpes. Usytuowana
przy wjeździe do stacji, kilka kroków od pierwszych wyciągów i
stoków. Rezydencja w stylu Sabaudzkim o miłej atmosferze i
wygodnych, przestrzennych, komfortowych apartamentach.



Apartament 3-pokojowy dla 4 osób (pow. 44 m2) - pokój dzienny z kanapą, TV, DVD, pokój dla
dwóch osób z łóżkiem podwójnym, pokój dla dwóch osób z łóżkiem piętrowym. Łazienka i

oddzielne WC. W pełni wyposażona kuchnia z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami
vitro ceramicznymi, zmywarką, ekspresem do kawy, opiekaczem do chleba. Apartament 3-

pokojowy dla 6 osób: (pow. 62 m2) - pokój dzienny z kanapą, TV, DVD, pokój dla dwóch osób z
łóżkiem podwójnym, pokój dla czterech osób z łóżkami piętrowymi. Łazienka i oddzielne WC. W
pełni wyposażona kuchnia z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami vitro ceramicznymi,

zmywarką, ekspresem do kawy, opiekaczem do chleba. Apartament 4-pokojowy dla 6 osób: (pow.
91 m2) - pokój dzienny z kanapą, TV, DVD, trzy pokoje dwuosobowe z pojedynczymi lub

podwójnymi łóżkami. Łazienka z WC, dodatkowa łazienka i dodatkowe WC (oddzielnie). W pełni
wyposażona kuchnia z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami vitro ceramicznymi,

zmywarką, ekspresem do kawy, opiekaczem do chleba. Apartament 5-pokojowy dla 6/8-osób:
(pow. 91 m2) - pokój dzienny z kanapą, TV, DVD, trzy pokoje dwuosobowe. Zamykana kabina dla

dwóch osób. Łazienka z WC, dodatkowa łazienka i dodatkowe WC (oddzielnie). W pełni
wyposażona kuchnia z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami vitro ceramicznymi,

zmywarką, ekspresem do kawy, opiekaczem do chleba. Apartament 6-pokojowy dla 8/10-osób:
(pow. 115 m2) - pokój dzienny z kanapą, TV, DVD, cztery pokoje dwuosobowe. Kącik nocny dla

dwóch osób. Łazienka z WC, dodatkowa łazienka i dodatkowe WC (oddzielnie). W pełni
wyposażona kuchnia z piekarnikiem, mikrofalówką, lodówką, 4 płytami vitro ceramicznymi,

zmywarką, ekspresem do kawy, opiekaczem do chleba. 

Termin Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 6 os.

Cena za
Apartament 8 os.

Cena za
Apartament 10

os.

05.12-12.12
23.04-30.04

4116 zł 6174 zł 8232 zł 10 290 zł

12.12-19.12 4196 zł 6294 zł 8392 zł 10 490 zł

19.12-26.12
13.02-20.02
20.02-27.02
27.02-05.03

13 360 zł 18 510 zł 23 720 zł 34 790 zł

26.12-02.01 13 500 zł 18 690 zł 23 920 zł 35 150 zł

02.01-09.01
09.01-16.01
16.01-23.01

6356 zł 8994 zł 11 192 zł 15 950 zł

23.01-30.01 7076 zł 9894 zł 12 680 zł 17 800 zł

30.01-06.02 7240 zł 10 110 zł 13 000 zł 18 190 zł

06.02-13.02 12 796 zł 17 910 zł 22 952 zł 32 390 zł

05.03-12.03
12.03-19.03
19.03-26.03

9920 zł 13 794 zł 17 592 zł 23 100 zł

26.03-02.04
16.04-23.04

10 460 zł  14 574 zł 18 552 zł 24 390 zł



02.04-09.04
09.04-16.04

4396 zł 6594 zł 8792 zł 10 990 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL / NNW Signal Iduna ,karnet narciarski 6 dni  
Les 2 Alpes  a od 19.12 Grande Galaxie ,korzystanie z basenu oraz lodowiska,bielizna 
pościelowa,ręczniki.CENA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej  600 Euro/apartament , opłaty 
klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień,sprzątania końcowego ok. 50 Euro /studio (nieobowiązkowe - 
płatne we Francji),  transportu dojazd własny lub autokarem od 450 zł/os. w obie strony w 
zależności od miejsca wyjazdu, istnieje możliwość zakupu wyżywienia HB za ok. 30 Euro/os./dzień. 

Tignes stacja położona w obszarze ESPACE KILLY przy pięknym jeziorze alpejskim ukrytym między 
masywami lodowców zachwyca swoim położeniem każdego. Usytuowana na wys. 2100 m i 
obdarzona specyficznym mikroklimatem zapewnia doskonałe warunki zjazdowe od października do
maja, zaś na pobliskim lodowcu Grande Motte przez cały rok. Dodatkową atrakcją jest podziemna 
kolej - funiculaire, która w ciągu 10 min. wywozi narciarzy na wysokość 3200 m. Warunki zjazdowe 
są nieco łatwiejsze niż w Val d’Isere chociaż, jak wszędzie, są także trasy dla bardziej 
doświadczonych narciarzy. W Tignes znajdują się wspaniałe warunki do uprawiania narciarstwa 
akrobatycznego, od kilkunastu lat odbywają się tu mistrzostwa świata w tej konkurencji.

APARTAMENTY NO NAME SKIPASS W CENIE !!!

Rezydencje położone są w różnych częściach stacji  Lavachet, Lacm Val Claret , w pieszej odległości 
od wyciągów, w pobliżu sklepów i restauracji. Studio 2os.: pokój dzienny z sofą 2 os., w pełni 
wyposażony aneks kuchenny, łazienka.Studio 4 os.:  pokój dzienny z sofą 2 os., w pełni wyposażony
aneks kuchenny, łazienka, łóżko piętrowe w holu.Apartament 6 os.: pokój dzienny z sofą 2 os., w 
pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienka, łóżko piętrowe w holu, sypialnia 2 os.

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Studio 4 os. Cena za Apartament 6 os.

28.11-19.12
16.04-30.04

2750 zł 4720 zł 7350 zł

19.12-26.12 4700 zł 7996 zł 12240 zł

26.12-02.01
13.02-20.02

5900zł 9900 zł 14 940 zł

02.01-09.01 3658 zł 6380 zł 9870 zł

09.01-16.01 3330 zł 5720 zł 8874 zł

16.01-06.02 3670 zł 6160 zł 8874 zł



06.02-13.02
20.02-27.02

5900 zł 9240 zł 15414 zł

27.02-05.03 5130 zł 8680 zł 15 414 zł

05.03-19.03 4260 zł 7156 zł 10 914 zł

19.03-26.03 3940 zł 6716 zł 10374 zł

26.03-02.04 4380 zł 7596 zł 11 694 zł

02.04-16.04 3278 zł 5596 zł 8700 zł

30.04-07.05 2100 zł 3520 zł 5394 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, karnet narciarski 6 dni TIGNES ( na zapytanie istnieje możliwość
rozszerzenia karnetu na obszar Espace Killy), ubezpieczenie KL / NNW  Signal Iduna.CENA NIE 
OBEJMUJE:  kaucji zwrotnej  od 300 Euro /zakwaterowanie/tydz.,opłaty klimatycznej ok. 1 Euro 
/os./dzień,sprzątania końcowego ok. 50 Euro /zakwaterowanie bądź we własnym zakresie.

Parkingi w Tignes są płatne (ok. 100 Euro/tydz.); bezpłatny parking znajduje się w Tignes le 
Brevieres.

Brides les Bains to stare uzdrowisko, które od czasu olimpiady zimowej w 1992 roku zyskało status 
"satelitowej" stacji narciarskiej, ponieważ połączono je wyciągiem z Meribel. BLB znajduje się teraz 
u wrót Trzech Dolin - największego obszaru narciarskiego świata, z 1230 armatkami śnieżnymi, 600 
km tras narciarskich i 200 wyciągami. Śpiąc w BLB każdego dnia trzeba poświęcić 27 minut na 
dojazd nowoczesnym wyciągiem kabinowym “Olympe” do Meribel. Dlatego noclegi są tańsze niż 
gdzie indziej. Dojść do wyciągu można w 5 minut, ale ostatnie 30 m. pnie się ostro pod górkę. 
Powrócić do BLB trzeba przed 17.00, ponieważ potem wyciąg przestaje działać a autobus z Meribel 
za około 40 FRF odjeżdża tylko jeden około 19:30. 

HOTEL ALTIS VAL VERT 3*

Hotel położony w miejscowości Brides les Bains, w centrum. Obiekt urządzony w stylu sabaudzkim, 
sklasyfikowany w Logis de France. Hotel usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
termalnego oraz kasyna, w pobliżu sklepów, restauracji, barów, ok. 100 m od gondoli Olympe 
(połączenie do Meribel - Trzy Doliny). Pokoje Dwu-, trzyosobowe (z możliwością dostawki), z 
łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów). Wyposażenie: TV Sat, telefon, dostęp do internetu, 
sejf, balkon lub taras (w większości pokoi). Warianty wyżywienia:  BB - śniadania w formie bufetu.
Do dyspozycji gości:  Recepcja, restauracja, bar z TV, przechowalnia nart, winda, parking. Sport i 



rozrywka:  Centrum Wellness (jacuzzi, hammam, sauna). 

19.12-26.12
02.01-02.04

26.12-02.01

Cena za os. dorosła w DBL 1750 zł 1950 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych:0-4 lat GRATIS, 5-10 lat -50%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, korzystanie z sauny i 
jacuzzi ( w podanych godzinach ), wyżywienie BB ( istnieje możliwość zakupu obiadokolacji),wifi. 
CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej ok. 0,93 Euro/os./dzień, transportu dojazd własny lub 
autokarem od 450 zł/os. w obie strony w zależności od miejsca wyjazdu,karnet narciarski 6 dni Les 
Menuires lub 3 Doliny na zapytanie.

Val Thorens najwyżej w Europie położona stacja narciarska (2300 m) otoczona trzema lodowcami 
nazywana jest prawdziwym królestwem nart. Tereny zjazdowe leżą między 1800 m a 3300 m i są 
pokryte śniegiem od listopada do połowy maja. Wrażeń dopełni wspaniałapanorama Mont Blanc. 
Val Thorens zapewnia największy wybór atrakcji sportowych dla wszystkich spragnionych rozrywki i
odprężenia po skończonej jeździe. Dla zapewnienia większej wygody przebywającym w Val Thorens 
i dla ochrony miejscowego mikroklimatu wprowadzono całkowity zakaz poruszania się po stacji 
samochodów osobowych.

REZYDENCJA LES BALCONS VAL THORENS 4*

Urządzona w tradycyjnym dla tego regionu Francji Rezydencja Les
Balcons de Val Thorens położona jest bezpośrednio na stoku. Można
stąd podziwiać cudowny widok na całą miejscowość i teren narciarski.

 Apartamenty są bardzo przestronne i jak na francuskie warunki
komfortowo wyposażone. Strefa wellness (znajdująca się w jednym z
chaletów) z krytym basenem, sauną i studiem fitness jest bezpłatnie do
państwa dyspozycji (rezerwacja przy recepcji w państwa obiekcie,
godziny otwarcia od niedz. do pt. od 16:00-20:00). Masaże za opłatą.
Płatny garaż do dyspozycji gości.

Wszystkie apartamenty posiadają pokój dzienno-sypialny z dobrze
wyposażoną niszą kuchenną z kuchenką elektryczną (4 palniki), ze
zmywarką i piekarnikiem, lodówką, częściowo kuchenką mikrofalową i
ekspresem do kawy, TV sat., osobne sypialnie, telefon, łazienkę,
prysznic, oddzielne WC, schowek na narty i balkon.



Apartament 10 os.: 4 sypialnie 2 os.,pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz sofą 2 os.,2 x 
łazienka,3 x WC.Apartament 12 os.: 5 sypialni 2os., pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz sofą 
2 os.,5 x łazienka,5 x WC.Apartament 14 os.: 6 sypialni 2 os., pokój dzienny z aneksem kuchennym 
oraz sofą 2 os.,3 x łazienka,4 x WC.Apartament 16 os.:  7 sypialni 2 os., pokój dzienny z aneksem 
kuchennym oraz sofą 2 os.,7 x łazienka,7 x WC.

Termin Cena za
Apartament 10

os.

Cena za
Apartament 12

os.

Cena za
Apartament 14

os.

Cena za
Apartament 16

os.

21.11-28.11
23.04-30.04

7155 zł 8259 zł 10 169 zł 11 550 zł

28.11-19.12
16.04-23.04

9840 zł 11 280 zł 13 855 zł 16 075 zł

19.12-26.12
27.02-05.03
09.04-16.04

18 334 zł 21 355 zł 26 470 zł 30 944 zł

26.12-02.01 23 388 zł 26 845 zł 33 296 zł 38 915 zł

02.01-23.01 11 499 zł 13 788 zł 17 127 zł 20 010 zł

23.01-06.02
12.03-19.03
02.04-09.04

14 200 zł 17 004 zł 21 040 zł 24 480 zł

13.02-27.02 20 718 zł 24 128 zł 29 910 zł 34959 zł

05.03-12.03
19.03-02.04

16 265 zł 18 895 zł 23 665 zł 27 555 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna pościelowa oraz 
ręczniki,wifi,korzystanie ze strefy wellness tj. basen,sauna,studio fitness dla osób powyżej 16 roku 
życia-obowiązkowo czepek na basen !

CENA NIE OBEJMUJE:  opłaty klimatycznej 1,50 Euro/os./dzień, kaucji zwrotnej od 460-800 
Euro/apartament, miejsce parkingowe 70 Euro/tydzień, karnetu narciarskiego,końcowe sprzątanie 
w zakresie klienta lub dodatkowo płatne od 46 Euro/apartament,karnetu narciarskiego.

REZYDENCJA LE HAMEAU DES EAUX D'ORELLE 3,5*

Jednym z największych atutów rezydencji podczas zimowego pobytu jest możliwość korzystania z 
nowoczesnego Centrum SPA. Ośrodek o powierzchni ponad 200 m2 oferuje wiele rodzajów 
propozycji i zabiegów,  które w doskonały sposób pielęgnują ciało i umysł.  Z całą pewnością po 
pełnym dniu atrakcji na nartach,  wizyta oraz czas spędzony w SPA będzie wspaniałym relaksem i 
wypoczynkiem dla każdego gościa. Wewnętrzny podgrzewany basen (dysze, kaskadowe 
wodospady itp.) sauna, jaccuzi, hamman, obszar relaksacyjny, solarium, płatne usługi masaży i 
zabiegi kosmetyczne – to wszystko do dyspozycji spragnionych relaksu gości.



Na terenie terenie obiektu rezydencji położona jest również
restauracja Le Hameau des Eaux d’Orelle, która serwuje dania i
przysmaki kuchni sabaudzkiej. Warto odwiedzić lokal, gdzie w
przytulnej atmosferze z oszałamiającym widokiem na dolinę
Maurienne można skosztować słynnych francuskich specjałów.
Szczególnie podczas długich, zimowych wieczorów warto również
skorzystać z zaproszenia do baru na gorący napój lub drinka aby w
gronie przyjaciół miło spędzić czas i przygotować narciarski plan dnia
następnego.Studio 2/3 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2/3
osób, w pełni wyposażony aneks kuchenny z jadalnią. Łazienka z wanną lub prysznicem, toaleta, 
balkon.Apartament 4 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, w pełni wyposażony aneks 
kuchenny z jadalnią, sypialnia z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 pojedynczymi. Łazienka z wanną, 
oddzielna toaleta, balkon. Apartament 6 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, w pełni 
wyposażony aneks kuchenny z jadalnią, 2 oddzielne sypialnie z podwójnym lub małżeńskim łóżkiem
każda. Łazienka z wanną, oddzielna toaleta, balkon. Apartament 8 os.: pokój dzienny z rozkładaną 
sofą dla 2 osób, w pełni wyposażony aneks kuchenny z jadalnią, 3 oddzielne sypialnie z 
podwójnym, małżeńskim lub piętrowym łóżkiem każda. Łazienka z wanną, oddzielna toaleta, 
dodatkowa łazienka z prysznicem i toaletą, balkon.

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

05.12-19.12
02.01-06.02
05.03-07.05

1586 zł 1879 zł 1995 zł

19.12-26.12 4165 zł 5199 zł 5336 zł

26.12-02.01 4665 zł 5795 zł 6165 zł

06.02-05.03 4440 zł 5520 zł 5869 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal  Iduna.CENA NIE OBEJMUJE: 
opłaty klimatycznej 1 Euro/os./dzień, kaucji zwrotnej 250 Euro/zakwaterowanie, wejście do SPA, 
końcowe sprzątanie od 75 Euro/apartament,karnetu narciarskiego.

Les Menuires leży w Trzech Dolinach, największym obszarze narciarskim świata. Jest to stacja 
wybudowana wprost na stoku, znakomicie położona i, niestety, niezbyt ciekawa architektonicznie, 
choć od trzech lat Francuzi z powodzeniem zmieniają jej wizerunek. Warunki śniegowe są tu 
znakomite, choć jest duże nasłonecznienie. Z trzech najważniejszych stacji regionu ta jest 



zdecydowanie najtańsza. 

REZYDENCJA CHANTENEIGE 2*SKIPASS W CENIE !

Rezydencja składająca się z 2 budynków, 6 pięter., ok. 800 m od centrum miejscowości. Położona w 
części Reberty 1 850 m, w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągów, do pobliskich restauracji, mini 
marketu, pubów, zewnętrznego basenu z podgrzewana wodą - ok. 10 minut pieszo. Apartamenty o 
zróżnicowanych wystroju, skromne. 

Studio 4 os.: pokój dzienny z sofą 2 os., aneksem kuchennym w pełni wyposażonym,łazienki, łóżko 
piętrowe w przedpokoju lub wydzielona kabina w pokoju dziennym.Apartament 5 os.: pokój 
dzienny z miejscem do spania dla 3 os., sypialnia 2 os., aneks kuchenny w pełni 
wyposażony,łazienka.

Termin Cena za Studio 4 os. Cena za Apartament 5 os.

12.12-19.12 5500 zł 7050 zł

19.12-26.12 8980 zł 11 875 zł

26.12-02.01 11 180 zł 14 400 zł

02.01-09.01 6500 zł 8345 zł

09.01-16.01 6160 zł 7925 zł

16.01-23.01 7320 zł 9325 zł

23.01-30.01 7480 zł 9700 zł

30.01-06.02 7716 zł 9925 zł

06.02-13.02 11 176 zł  14 400 zł

13.02-27.02 11 180 zł 15 345 zł

27.02-05.03 10 796 zł 13 970 zł

05.03-12.03 8476 zł 10 945 zł

12.03-19.03 7320 zł 9325 zł

19.03-26.03 6676 zł 8550 zł

26.03-02.04 7656 zł 9790 zł

02.04-09.04 6676 zł 8550 zł

09.04-16.04 6500 zł 8250 zł



*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, karnet narciarski 6 dni LES
MENUIRES. 

CENA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej ok. 300 Euro /studio/tydz. (obowiązkowe - płatne we Francji 
kartą kredytową), opłaty klimatycznej ok. 1 Euro /os./dzień (obowiązkowe - płatne we Francji) , 
sprzątania końcowego ok. 35 Euro /studio (nieobowiązkowe - płatne we Francji),bielizny 
pościelowej oraz ręczników ok. 15 Euro/os. (nieobowiązkowe - płatne we Francji; można wziąć 
własne), transportu dojazd własny lub autokarem od 450 zł/os. w obie strony w zależności od 
miejsca wyjazdu.

Region Valmeinier-Valloire położony jest w słonecznej Dolinie Maurienne. Ten obszerny teren 
narciarski określany jest jako mniejsze wydanie 3 dolin - Trois Vallées. Słynne 3 doliny mają 
właściwie swój początek w Valmeinier. W roku 1946 mieszkańcy skarżyli się na zbyt dużo zgiełku w 
ich miejscowości, dlatego teren narciarski Courchevel został rozbudowany bardziej na północ. 
Dopiero w roku 1986, po otwarciu Valmeinier, powstała karuzela narciarska obejmująca 3 doliny, 
których bajeczne nartostrady, szerokie zbocza górskie i głębokie kotliny w niczym nie ustępują 
słynnym 3 dolinom Trois Vallées. Valmeinier – trzy małe doliny w wielkim wydaniu!Valmeinier 
położone jest pośrodku dwóch Parków Narodowych Ecrins i Vanoise. Legendarna jest tu przełęcz z 
Valloire do Col du Galibier, najwyższego przesmyku Alp na trasie Tour de France. Valmeinier 1500 
jest malowniczą górską wioską ze swoimi starymi, w tradycyjnym stylu utrzymanymi domami z 
kamienia. Valmeinier 1800 to w przeciwieństwie do tego nowoczesna stacja, która została 
dopasowana do krajobrazu górskiego z dużą starannością. Domki wybudowane są w stylu chalet, z 
dużą ilością drewna i rozmieszczone w kształcie podkowy okalającej stację. Zjazd na nartach jest 
możliwy praktycznie pod same tarasy słoneczne kawiarni. Ponadto znajdują się tu liczne 
restauracje, bary, 3 kina i sklepy, oddalone od siebie o zaledwie kilka metrów.

REZYDENCJA LES HAUTS DE VALMEINIER 4*



Rezydencja wybudowana jest w tradycyjnym, sabaudzkim stylu, który umiejętnie łączy drewno z 
kamieniem. Obiekt usytuowany jest na wysokości 1900 m n.p.m.w miejsowości Valmeinier, na 
stoku, przy wyciągu narciarskim. Bliskie sąsiedztwo do centrum umożliwia szybki dostęp do 
sklepów i restauracji stacji.Do dyspozycji gości, dla zachowania ich komfortu, rezydencja oddaje 
kryty, podgrzewany basen, saunę, hamman, salę do fitnessu.

Apartament 4 os.: pokój dzienny z sofą 2 os., sypialnia 2 os., aneks kuchenny w pełni 
wyposażony,łazienka.Apartament 6 os.: pokój dzienny z sofą 2 os.,sypialnia 2 os.,kabina 2 os.-
możliwe łóżka piętrowe, aneks kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.Apartament 8 os.: pokój 
dzienny z sofą 2 os.,sypialnia 2 os.,kabina 2 os.-możliwe łóżka piętrowe, aneks kuchenny w pełni 
wyposażony,łazienka.

Termin Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

Cena za Apartament 8
os.

19.12-26.12 4975 zł 5925 zł 7769 zł

26.12-02.01 7200 zł 8885 zł 10 560 zł

02.01-09.01 3299 zł 4415 zł 5530 zł

09.01-30.01 2739 zł 3855 zł 4975 zł

30.01-06.02
05.03-12.03

4580 zł 5810 zł 7200 zł

06.02-05.03 8329 zł 9999 zł 11 679 zł
*pobyt 7 dniowy sobota-sobota

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, korzystanie z basenu,sali 
fitness, wifi w recepcji,bielizna pościelowa.

CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień, końcowe sprzątanie 60 
Euro/apartament lub we własnym zakresie,korzystanie z sauny,ręczniki.

WŁOCHY
Val di Sole to jeden z bardziej znanych regionów narciarskich we Włoszech.To renomowane ośrodki narciarskie 
Marilleva, Folgarida, Passo Tonale z lodowcem Presena oraz kilka innych małych miasteczek o krętych uliczkach i 
malowniczej architekturze. 

HOTEL LIBERTY 3,5*



Hotel położony w miasteczku Male, parę minut pieszo od centrum, ok. 16 km do Madonna Di 
Campiglio, 8 km od wyciągów narciarskich Folgarida-Marilleva. Obiekt oferuje 3 typy pokoi: 
Standard, Comfort i Economy.Pokoje :Jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowe (z możliwością dostawki),
o powierzchni ok. 13-17 m2, z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów). Wyposażenie: TV Sat, 
telefon, sejf, balkon. Wyżywienie : HB - śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do 
stolika - wybór z trzech menu + bufet sałatkowy (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne). Raz 
w tygodniu kolacja przy muzyce na żywo. Do dyspozycji gości : recepcja, restauracja, disco bar, 
salon wypoczynkowy z telewizorem, salon gier, sala z kominkiem, sala dla palących, dostęp do 
internetu, garaż (dodatkowo płatny), parking (także dla autokarów). Sport i rozrywka : basen kryty 
ogrzewany z urządzeniem umożliwiającym pływanie "pod prąd" (czepek obowiązkowy), centrum 
wellness, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, hydromasaże, solarium, siłownia, centrum odnowy 
biologicznej. 

28.11-
12.12

12.12-19.12
09.01-16.01

19.12-26.12 26.12-
02.01

16.01-30.01 30.01-06.02
05.03-12.03

06.02-
05.03

26.03-
02.04

02.04
-

09.04

Cena za os.
dorosłą w DBL

2469 zł 1999 zł 2359 zł 2675 zł 1559 zł 1670 zł 1895 zł 2285
zł

2060
zł

* pobyt 7 dni sobota-sobotaZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-8 lat ur. po 
30.11.2007:pierwsze dziecko GRATIS,drugie -50%,dziecko ur. po 30.11.1999 -30% ,w terminie z 
karnetem -15%,osoba dorosła ur. przed 30.11.1999 na trzecim lub czwartym łóżku -10%.

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie 
HB,korzystanie z basenu,animacje,raz w tygodniu kolacja przy świecach,drink powitalny,kolacja 
noworoczna,karnet narciarski 6 dni 28.11-19.12 Superskirama,19.12-26.12 oraz 02.01-09.01 
Daolasa-Folgarida,Marilleva,09.01-16.01,12.03-19.03, 19.03-26.03  Folgarida- Marilleva.CENA NIE 
OBEJMUJE: korzystanie z jacuzzi 12 Euro/os./wejście,solarium 10 Euro/os./wejście.

REZYDENCJA WELLNESS GAIA 3*

Hotel Gaia Wellness Residence usytuowany jest w miejscowości Mezzana, w odległości zaledwie 
900 metrów od wyciągów narciarskich w ośrodku Marilleva 900. Oferuje on bezpłatne zaplecze 
odnowy biologicznej oraz apartamenty z balkonem, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym i 
telewizorem.

Goście mają zapewniony bezpłatny wstęp do hotelowej sauny i łaźni tureckiej. Hotel dysponuje 
również przechowalnią sprzętu narciarskiego.



Pobliskie wyciągi narciarskie umożliwiają dojazd na stoki w regionie 
Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio, który oferuje 120 km 
tras narciarskich. Hotel Gaia Residence usytuowany jest w odległości
1 godziny jazdy od Trydentu.

Studio  2 os.: pokój dzienny z sofą 2 os., aneks kuchenny w pełni 
wyposażony,łazienka.Apartament 4 os.:  pokój dzienny z podwójną 
rozkładaną sofą, 1 sypialnia 2 os., aneks kuchenny w pełni 
wyposażony,łazienka.Apartament 5 os.: pokój dzienny z podwójną 

rozkładaną sofą, 1 sypialnia 3 os., aneks kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.Apartament  6 os.:
pokój dzienny z podwójnym rozkładaną sofą, 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, 1 sypialnia z 2 
pojedynczymi łóżkami, 1 lub 2 łazienki,aneks kuchenny w pełni wyposażony.

Termin Cena za Studio 2
os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 5 os.

Cena za
Apartament 6 os.

05.12-12.12 4120 zł 6600 zł 8250 zł 9900 zł

12.12-19.12  3578 zł 5500 zł 6875 zł 8250 zł

19.12-26.12 4070 zł 8140 zł 10 175 zł 12 210 zł

26.12-02.01 4336 zł 5720 zł 6079 zł 7376 zł

02.01-09.01
09.01-16.01

4458 zł 7260 zł 9075 zł 10 890 zł

16.01-23.01
23.01-30.01
30.01-06.02
27.02-05.03

2369 zł 3039 zł 3265 zł 3620 zł

06.02-13.02
13.02-20.02
20.02-27.02

2549 zł 3440 zł 3665 zł 3935 zł

05.03-12.03 2235 zł 2680 zł 2900 zł 3175 zł

12.03-19.03 4560 zł 7480 zł 9350 zł 11 220 zł

19.03-26.03 4238 zł 6796 zł 8495 zł 10 194 zł

26.03-02.04 3998 zł 6380 zł 7975 zł 9570 zł

02.04-09.04 3460 zł 5276 zł 6595 zł 7914 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: SPECIAL BABY -50% w okresie
z karnetem w cenie  ur. po 30.11.2007 !

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, karnet narciarski 6 dni 
Superskirama 05.12-26.12,02-01-16.01,12.03-09.04,korzystanie z centrum wellness,bielizna 
pościelowa,ręczniki.



CENA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej 100 Euro/zakwaterowanie, wyżywienie BB  6 
Euro/os./dzień,końcowe sprzątanie 35 Euro/studio,40 Euro/apartament 4 os., 45 Euro/apartament 
5 i 6 os.,wifi 5 Euro/6 godzin.

Passo del Tonale to malutka narciarska wioska usytuowana na wysokości 1882 m. n.p.m., najwyżej 
położona stacja w Val di Sole. Niegdyś przebiegała tędy granica pomiędzy Austrią i Włochami, co 
upamiętnia malowniczy pomnik. Passo Tonale z pewnością nie można zaliczyć do malowniczych 
zakątków. Wjeżdżając do stacji widzimy skupisko budynków o różnorodnej architekturze 
usytuowanych po obydwu stronach biegnącej wzdłuż całej miejscowości drogi. Podobnie z 
wyciągami zainstalowanymi równolegle jeden obok drugiego. To pierwsze, raczej przygnębiające 
wrażenie nagle gdzieś znika jeśli odkryjemy narciarską naturę tego miejsca. Tonale to 61 km dobrze
przygotowanych tras narciarskich otwartych od października do maja. Czarna trasa biegnąca z 
lodowca dela Paradiso to prawdziwe wyzwanie dla mistrzów nart, strome odcinki, liczne spady. 
Dodatkową zaletą stacji jest również bliskość wyciągów, do tras nie trzeba dojeżdżać skibusem. 

REZYDENCJA TOP 3*

Centralnie, w górnej części stacji Tonale w bezpośredniej bliskości
tras narciarskich. Do wyciągów około 250 m. W pobliżu 
apartamentów sklepy, restauracje, bary.Studio 3 os.: pokój 
dzienny z sofą 2 os.,dostawka,całkowicie wyposażony aneks 
kuchenny,łazienka.Apartament 4 os.: pokój dzienny z rozkładaną
kanapą dla 2 osób, całkowicie wyposażony aneks kuchenny, 
sypialnia dla 2 osób z oddzielnymi łóżkami, łazienka z suszarką do
włosów, sejf, TV.Apartament 5 os.:  jak apartament  4 ale 
przestronniejszy z 3 łóżkami w pokoju.

Apartament 6 os.: pokój dzienny z całkowicie wyposażonym aneksem kuchennym, 2 sypialnie 
( jedna dla 2 osób , jedna dla 4 osób z łóżkiem piętrowym) lub 2 sypialnie z 3 łóżkami każda, 
łazienka z suszarką do włosów, sejf, TV.Sport i rekreacja
W godz. 8.00-11.00 oraz 15.00-20.00 basen o wymiarach olimpijskich (10x25 m) gratis, sauna, 
hydromasaż, łaźnia turecka, solarium (płatne).Do dyspozycji gości
Recepcja, sala TV, przechowalnia sprzętu narciarskiego, bar, winda, sejf, parking, garaż.

Termin Cena za Studio
3os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 5 os.

Cena za
Apartament 6 os.

05.12-19.12 2065 zł 2410 zł 3345zł 3835 zł

19.12-26.12 2500 zł 3245 zł 4080 zł 4670 zł

26.12-02.01 4425 zł 5900 zł 6980 zł 7969 zł

02.01-09.01 2500 zł 3245 zł 4080 zł 4670 zł

09.01-23.01 2210 zł 3049 zł 3565 zł 4179 zł

23.01-30.01 2459 zł 3245 zł 3789 zł 4525 zł

30.01-02.06
12.03-19.03

2599 zł 3440 zł 3985 zł 4819 zł



06.02-13.02
05.03-12.03

2750 zł 3739 zł 4200 zł 5065 zł

13.02-27.02 3049 zł 4030 zł 4670 zł 5555 zł

27.02-05.03 2900 zł 3739 zł 4425 zł 5260 zł

19.03-26.03 2459 zł 3099 zł 3935 zł 4376 zł

26.03-02.04 2310 zł 2850 zł 3689 zł 4080 zł

02.04-09.04 1965 zł 2459 zł 3270 zł 3689 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE:zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna 
pościelowa,korzystanie z basenu  2 x w tygodniu od 20.12-02.04 ,bielizna pościelowa,ręczniki.CENA
NIE OBEJMUJE: końcowe sprzątanie od 45-60 Euro/zakwaterowanie,opłata klimatyczna, 
wyżywienie BB 7 Euro/os./dzień,kaucja zwrotna 70 Euro/zakwaterowanie,miejsce garażowe 40 
Euro/tydzień.

HOTEL GARDENIA 3* S

Hotel Gardenia oferuje dobrze wyposażone centrum odnowy
biologicznej, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz
bezpłatną wypożyczalnię rowerów. Obiekt ten położony jest na
przełęczy Passo Del Tonale, 200 metrów od wyciągu narciarskiego,
którym można dostać się na lodowiec Presena. Pokoje mają
wyłożone drewnem lub wykładziną podłogi i wyposażone są w
meble z jasnego drewna. W każdym pokoju znajduje się telewizor
LCD, sofa oraz łazienka ze szlafrokiem i kapciami. Z pokoi można
podziwiać widoki na okolicę. W centrum odnowy biologicznej w hotelu Gardenia znajduje się 
sauna, łaźnia turecka oraz wanna z hydromasażem. Dostępne są tu także masaże. Na miejscu 
można wypożyczyć sprzęt narciarski i kupić karnety. Serwowane codziennie rano urozmaicone 



śniadanie w formie bufetu obejmuje słodkie i pikantne potrawy. Restauracja zaprasza na włoskie 
specjały, przystawki i warzywa podawane w formie bufetu oraz lokalne wina. Obiekt położony jest 
pomiędzy Parkami Narodowymi Adamello Brenta i Stelvio, 20 minut jazdy od ośrodka narciarskiego
i dworca kolejowego w miejscowości Male.

Termin Cena za os. dorosłą w DBL

28.11-05.12 2035 zł

05.12-19.12 2399 zł

19.12-26.12 3440 zł

26.12-02.01 3690 zł

02.01-09.01 3310 zł

09.01-30.01 3059 zł

30.01-06.02 3250 zł

06.02-05.03 2750 zł

05.03-12.03 3099 zł

12.03-19.03 3075 zł

19.03-26.03 3025 zł

26.03-02.04 3199 zł

02.04-09.04 2925 zł

09.04-23.04 2299 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata GRATIS

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW  Signal Iduna, wyżywienie HB, 
korzystanie z centrum wellness ( basen, sauna, łaźnia turecka,jacuzzi), drink powitalny,wieczorne 
animacje, wifi, mini club dla dzieci, karnet narciarski 6 dni w terminach : Adamello Ski 05.12-
12.12/19.12-26.12/02.01-06.02/05.03-26.03/09.04-23.04-na zapytanie skipass Superskiram,,26.03-
09.04 Superskirama.CENA NIE OBEJMUJE: dopłaty do wyżywienia FB 80 Euro/tydzień,miejsce 
garażowe 50 Euro/tydzień,łóżeczko dla dziecka 70 Euro/tydzień.

Livigno ze względu na swoje położenie (1816 m n.p.m.) oraz dawny charakter tego miejsca (wioska 
odcięta była od świata nawet przez 9 miesięcy w roku), Livigno określa się mianem -włoskiego 
Tybetu” . Dziś jednak to jeden z bardziej znanych ośrodków sportów zimowych, w którym sezon 
narciarski trwa od listopada do maja. Livigno oferuje narciarzom doskonale przygotowane stoki, 
możliwość jazdy w głębokim śniegu, dobre warunki narciarskie przez cały sezon, nowoczesne 
wyciągi, w końcu zjazd na nartach niemal do samej wioski. Po obu stronach stacji o 
charakterystycznej derewnianej zabudowe, zainstalowano liczne wyciągi, które wywożą narciarzy 
na 2800 m n.p.m. Ale Livigno to nie tylko emocje związane z nartami. Na amatorów nocnych 
rozrywek czekają bary, knajpki i dyskoteki. Godna polecenia jest również doskonała lombardzka 
kuchnia. 

HOTEL MARGHERITA 3*



Hotel Margherita znajduje się w odległości 800 metrów od
wyciągu narciarskiego Mottolino. Oferuje on taras z pięknym
widokiem na okolicę, bezpłatną wypożyczalnię rowerów i
darmowy transfer do centrum Livigno. Goście mogą wypożyczyć
narty i wykupić karnet narciarki bezpośrednio w hotelu
Margherita. Do dyspozycji Gości jest też depozyt na narty i
rowery. Doskonałym miejscem na chwilę relaksu jest hotelowa
sauna i bar, w którym można zagrać w piłkarzyki lub bilard. Pokoje
w hotelu Margherita są jasne, a ich wyposażenie obejmuje
minibar i telewizję satelitarną. Hotel Margherita dysponuje
restauracją, w której delektować się można potrawami kuchni
lombardzkiej. Dostępne są tu również dania wegetariańskie i bezglutenowe. 

28.11-19.12
09.04-30.04

19.12-26.12
13.02-20.02

26.12-
09.01

09.01-30.01
12.03-26.03
02.04-09.04

30.01-
06.02

06.02-
13.02

20.02-12.03
26.03-02.04

Cena za os.
dorosłą w

DBL
2460 zł 2499 zł 3625 zł 2464 zł 2675 zł 2959 zł 2289 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata 10 Euro/dzień,3-5 lat 
-50%,6-12 lat -30%13-16 lat -20%,powyżej 16 roku życia lub osoba dorosła na trzeciej dostawce 
-15%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW  Signal Iduna, karnet narciarski 6 dni 
Livigno  w terminach 28.11-19.12.2015/09.04-30.04.2016  ,wyżywienie HB. CENA NIE OBEJMUJE: 
transportu dojazd własny lub autokarem od 450 zł/os. w obie strony w zależności od miejsca 
wyjazdu.

REZYDENCJA LAGORAI 3*



Przytulna rezydencja usytuowana jest w zacisznej i panoramicznej okolicy, ok. 500 m. od centrum 
Tesero. Odległość od wyciągów: 4 km do wyciągów Pampeago/Obereggen, 300 m przystanek ski-
busa.

Serwis: do dyspozycji gości jest recepcja, basen, sauna, solarium, mała siłownia, sala gier, pralnia, 
parking oraz garaż. Wszystkie apartamenty są wyposażone sejf, telefon i TV sat. Studio 2 os.: salon 
z jadalnią z rozkładaną kanapą dwuosobową, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem i 
balkon.Apartament 4os.: salon z jadalnią z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą 
dwuosobową, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem.Apartament 5 os.: salon z 
jadalnią z rozkładaną kanapą dwuosobową, aneks kuchenny, sypialnia z łóżkiem małżeńskim i z 
łóżkiem pojedynczym, łazienka z prysznicem, balkon.Apartament 6
os.: salon z jadalnią z rozkładaną kanapą dwuosobową, aneks
kuchenny, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój z dwoma łóżkami
pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon.Apartament 8 os.:duży
hol, salon z jadalnią z rozkładaną kanapą dwuosobową, aneks
kuchenny, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój z dwoma łóżkami i z
łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, balkon.

Termin Cena za Studio
2 os.

Cena za
Apartament 4

os.

Cena za
Apartament 5

os.

Cena za
Apartament 6

os.

Cena za
Apartament 8

os.

05.12-19.12 1470 zł 2035 zł 2315 zł 2755 zł 3129 zł

19.12-26.12 1910 zł 2285 zł 2470 zł 3285 zł 3536 zł

26.12-02.01 3835 zł 5199 zł 5559 zł 6479 zł 8632 zł

02.01-09.01 2285 zł 3440 zł 3690 zł 4510 zł 4510 zł

09.01-16.01
12.03-02.04

1565 zł 2159 zł 2345 zł 3035 zł 3349 zł

16.01-23.01
05.03-12.03

1659 zł 2315 zł 2535 zł 3190 zł 3536 zł

23.01-30.01 1910 zł 2535 zł 2755 zł 3475 zł 3849 zł

20.02-05.03 2129 zł 2659 zł 2910 zł 3660 zł 4130 zł

30.01-20.02 2159 zł 2755 zł 2970 zł 3725 zł 4225 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie , bielizna pościelowa,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, 
korzystanie z basenu i fitness, końcowe sprzątanie.CENA NIE OBEJMUJE: kaucji zwrotnej  ok. 150 
Euro/zakwaterowanie/tydz. ,opłaty klimatycznej  2 /os./dzień, karnetu narciarskiego.

REZYDENCJA DES ALPES 3*



Na zboczu w dzielnicy Marco-Cavalese , powyżej drogi do Predazzo. Autobus dla narciarzy 
zatrzymuje się przed ośrodkiem. Centrum miejscowości oddalone o ok. 1,5 km, do kolejki linowej 
na Cermis ok. 1 km.Kompleks składa się z budynku Aparthotelu i Rezydencji - szeregowych 
apartamentów z oddzielnym wejściem usytuowanych 50 m od głównego budynku., razem 136 
apartamentów.Do dyspozycji gości: salon TV-sat., pizzeria, salon gier,  pokój zabaw dla dzieci, 
bilard (za opłatą), pralki i suszarki do bielizny (na monety), prasowalnia, punkt 
internetowy,wypożyczalnia nart, boksy na narty,hol z recepcją.Sport i rekreacja :w hotelu basen 
kryty (18x6 m) z hydromasażem, sala fitness, sauna, łaźnia turecka, solarium (dodatkowo płatne), 
sauna,  animacje wieczorne, muzyczne wieczorki, baby dance, * centrum sportowe ( oddalone o 2 
km od obiektu ): kryte lodowisko, pełnowymiarowy basen.Rezydencja (3 budynki oddalone od 
głównej struktury, z osobnym wejściem-aparthotel o ok. 50m) Studio 2 os.: salon z rozkładaną 
sofą, aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, balkon lub ogród.Studio 4 os.: pokój dzienny z częścią 
wypoczynkową, aneks kuchenny, jadalnia, sofa lub składane łózko we wnęce, w przejściu łóżko 
piętrowe, łazienka z prysznicem, balkon lub ogród.Apartament  6 os.: na poddaszu, pokój dzienny z
rozkładaną sofą, jadalnia, osobna kuchnia, sypialnia, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, 
łazienka z prysznicem, balkon.

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Studio 4 os. Cena za Apartament 6 os.

05.12-19.12 1595 zł 2035 zł 2569 zł

19.12-26.12 1910 zł 2346 zł 2970 zł

26.12-02.01 4126 zł 5275 zł 7250 zł

02.01-09.01 2720 zł 3500 zł 4195 zł

09.01-16.01
12.03-02.04

1750 zł 2129 zł 2690 zł

16.01-23.01
05.03-12.03

1846 zł 2284 zł 2878 zł

23.01-30.01 2065 zł 2500 zł 3099 zł

20.02-05.03 2190 zł 2628 zł 3255 zł

30.01-20.02 2220 zł 2720 zł 3348 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, końcowe sprzątanie, ( uwaga: kuchnię należy posprzątać 
samemu), zmianę pościeli i ręczników łazienkowych, wejście na basen, fitness, udział w 
programach animacyjnych od 22.12 - 06.01, korzystanie z sauny, łaźni tureckiej, ubezpieczenie 
KL/NNW Signal Iduna.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 2 Euro/os./dzień, kaucji zwrotnej 
150 Euro/zakwaterowanie,karnetu narciarskiego.

REZYDENCJA MAJESTIC 3*



Znajduje się zaledwie 400 m od centrum Predazzo oraz ok. 2 km od wyciągów narciarskich Ski 
Center Latemar. Przystanek ski-busa tuż przy obiekcie. Do dyspozycji gości jest duży hall, 
restauracja/pizzeria, basen, centrum wellness z łaźnią, sauną i hydromasażem, salon zabaw i gier, 
codzienne animacje, parking, garaż.Studio 2/3 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, w 
pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienka.Studio 4 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 
osób, w pełni wyposażony aneks kuchenny, wnęka sypialna z łóżkiem piętrowym, łazienka, 
balkon.Apartament 6 os.: pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, w pełni wyposażony aneks 
kuchenny, 2 sypialnie 2 os., łazienka.

Termin Cena za Studio 2
os.

Cena za Studio 3
os.

Cena za Studio 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

05.12-19.12 1720 zł 2065 zł 2190 zł 3069 zł

19.12-26.12 2159 zł 2470 zł 2629 zł 3379 zł

26.12-02.01 4430 zł 5460 zł 5829 zł 8010 zł

02.01-09.01 3285 zł 3690 zł 3819 zł 4759 zł

09.01-16.01
12.03-02.04

1999 zł 2285 zł 2379 zł 3225 zł

16.01-23.01
05.03-12.03

2099 zł 2379 zł 2535 zł 3319 zł

23.01-30.01 2410 zł 2659 zł 2785 zł 3690 zł

20.02-05.03 2599 zł 2849 zł 2940 zł 3940 zł

30.01-20.02 1735 zł 2940 zł 3035 zł 4069 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego, bieliznę pościelową oraz ręczniki, końcowe
sprzątanie (aneks kuchenny należy posprzątać samemu),
ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, animacje dla dzieci od 22.12-
09.01.CENA NIE OBEJMUJE: korzystania z garażu  ok. 35 Euro/tydz.,
kaucji zwrotnej ok. 150 Euro/zakwaterowanie, opłaty klimatycznej
2 Euro/os./dzień, dodatkowe łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia
70 Euro,karnetu narciarskiego.

Pomiędzy miejscowościami Moena i Canazei, w dolinie Val di Fassa, znajdują się liczne treny 
narciarskie przyciągające nie tylko świetnie utrzymanymi trasami i sezonem trwającym od grudnia 
do kwietnia. W Val di Fassa entuzjaści nart mogą również cieszyć się jazdą wśród fasynujących 
krajobrazów Dolomitów. Dolina otoczona jest przez szczyty Rosengarten, Langkofel oraz potężne 
wierzchołki Gruppo Sella i Gruppo delle Pale. Sceneria sprawia naprawdę imponujące wrażenie. Z 
Campitello można wybrać się na znaną wszystkim narciarzom trasę widokową Sella Ronda, która 
składa się z licznych zjazdów i podejść. Po Sella Ronda można poruszać się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku, a co najważniejsze, po żadnej z tras nie zjeżdża się 
dwukrotnie. Okolicę doliny Val di Fassa pokrywa również gęsta sieć tras biegowych, wśród których 
wysoką pozycję zajmuje Marcialonga, 70-km trasa biegnąca przez Val di Fassa i Val di Fiemme. 
Miejscowości położone w Val di Fassa (Canazei, Campitelo, Moena, Vigo, Pozza, Pera) to ważne 



ośrodki narciarskie z liczną siecią wyciągów oraz urocze miejscowości wypoczynkowe, w których po
nartach czekają liczne sportowe (i nie tylko) atrakcje. 

HOTEL STELLA MONTIS 3*

Hotel Stella Montis znajduje się w miejscowości Campitello di Fassa i oferuje spa z sauną, siłownią 
oraz wanną z hydromasażem, a także bezpłatną przechowalnię sprzętu narciarskiego. Obiekt 
zapewnia także urządzone w alpejskim stylu pokoje z balkonem z widokiem na góry oraz 
prysznicem z hydromasażem. W hotelowej restauracji serwowane są tyrolskie specjały. Obiekt 
oferuje także bar i śniadanie w formie bufetu. Na miejscu dostępny jest bezpłatny odkryty parking 
oraz dodatkowo płatny parking w garażu. Autobusem dla narciarzy można dostać się na stoki w 
ośrodku Col Rodella. Dojazd do Canazei zajmuje 5 minut. 

05.12-19.12 19.12-26.12 26.12-02.01 02.01-09.01 09.01-06.02 06.02-26.03

Cena za os.
dorosłą w

DBL
2395 zł 2464 zł 3344 zł 2816 zł 2288 zł 2534 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-3 lata GRATIS,3-4 lata 
-50%,powyżej 4 roku życia lub na trzeciej dostawce -15%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW
Signal Iduna, wyżywienie HB.,korzystanie z basenu oraz
sauny.CENA NIE OBEJMUJE: transportu dojazd własny lub
autokarem od 450 zł/os. w obie strony w zależności od miejsca
wyjazdu,karnetu narciarskiego.

REZYDENCJA PRINCESS  3*

Otwarta w 2000 roku nowoczesna i komfortowa rezydencja położona
jest w Canazei, głównej miejscowości regionu Val di Fassa. Dogodnie



położona względem stoków 400 m od Ciampaca i ok. 2 km do centrum Canazei, przed rezydencją 
zatrzymuje się bezpłatny ski-bus. Na terenie rezydencji kompleks sportowy: basen, sauna fińska i 
turecka. Ponadto restauracja z pizzerią oraz pokój gier. Wszystkie apartamenty luksusowo 
wyposażone w każdym aneks kuchenny, łazienka z WC. W każdym telefon, TV a w łazience suszarka
do włosów. Możliwe łóżko piętrowe.Studio 2/3 os.: pokój dzienny z sofą 2 os.,dostawka, aneks 
kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.Studio 4 os.: pokój dzienny z sofą 2 os.,dwa łóżka 1 os. lub 
piętrowe, aneks kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.Apartament 5 os.: pokój dzienny z sofą 2 
os.,sypialnia 3 os., aneks kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.

Termin Cena za Studio 2
os.

Cena za Studio 3
os.

Cena za Studio 4
os.

Cena za
Apartament 5 os.

05.12-19.12 1940 zł 2255 zł 2349 zł 3190 zł

19.12-26.12 2569 zł 2878 zł 3225 zł 3690 zł

26.12-02.01 5340 zł 6979 zł 7279 zł 8755 zł

02.01-09.01 3285 zł 4099 zł 4380 zł 4945 zł

09.01-16.01
12.03-19.03

2159 zł 2569 zł 2816 zł 3675 zł

16.01-30.01
05.03-12.03

2315 zł 2720 zł 2940 zł 3789 zł

20.02-05.03 2720 zł 3225 zł 3536 zł 4529 zł

30.01-20.02 2785 zł 3319 zł 3629 zł 4670 zł

19.03-02.04 2035 zł 2220 zł 2569 zł 3379 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, końcowe sprzątanie (aneks kuchenny we własnym zakresie), 
bieliznę pościelową i ręczniki, korzystanie z centrum sportowego (basen, sala fitness), 
ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna.CENA NIE OBEJMUJE:   kaucji zwrotnej ok. 150 
Euro/zakwaterowanie, opłaty klimatycznej 2 Euro/os./dzień, karnetu narciarskiego.

Valle d’Aosta to najmniejszy region Włoch, położony w północnej części kraju między dwoma 
pasmami Alp, ze stolicą w Aosta. Graniczy z Francją, Szwajcarią oraz Piemontem. Na terenie tego 
małego regionu znajdują się najwyższe góry Europy.

Charakter Val d’Aosta jest typowy dla wysokich gór z ostrymi, wysokimi szczytami, śnieg i lodowce, 
pastwiska i lasy, malutkie miasteczka z domkami oraz luksusowe hotele dla często przyjeżdżających 
tutaj turystów to cechy tego terenu. 

HOTEL DUJANY 2*



Hotel Dujany położony jest w samym sercu doliny, 10 km od Aosty i 9 km od Saint Vincent. Jest on 
idealną bazą wypadową do zwiedzania regionu. 
Ten urokliwy hotel położony jest naprzeciwko imponującego zamku Castello di Fenis. Oferuje on 
prywatne ogrody, a także odkryty i kryty basen oraz łaźnię turecką. Wieczorem można zjeść kolację 
w hotelowej restauracji serwującej dania kuchni włoskiej oraz specjały z Doliny Aosty. 

05.12-30.04

Cena za os. dorosłą w DBL 1485 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata 6 Euro/dzień-
łóżeczko,3-10 lat -30%,dziecko powyżej 10 roku życia lub osoba dorosła na dostawce -10%.

SPECJALNA OFERTA DOWIEDZ SIĘ 2 os. dorosłe+ 2 dzieci 3-12 lat=3 os. dorosłe !

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB. CENA NIE 
OBEJMUJE: karnetu narciarskiego.

APARTAMENTY LA BECCA 3*

Każdy apartament dysponuje łazienka z prysznicem, pralka oraz
salonem z kolorowa tv, kominkiem, kuchenka elektryczna, zmywarka
do naczyń i duża lodówka z oddzielna zamrażarka; autonomiczne
ogrzewanie gazowe, kryty, podziemny parking oraz
winiarnia/przechowalnia nart. 
Do każdego apartamentu przydzielony jest prywatny fragment
trawnika lub własny balkon. 
Wystrój zadbany, urządzony w stylu rustykalnym regionu Doliny Aosty.
Apartamenty na parterze są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Akceptuje się zwierzęta. Najbliższe zimowe stacje narciarskie to: Chamois (5 
minut samochodem), Torgnon (10 minut samochodem) i Valtournenche (10 minut samochodem) 
oraz Cervinia (15 minut samochodem). Obok sklepu z artykułami sportowymi DueElle znajdującego
sie naprzeciwko stacji benzynowej Agip można wypożyczyć sprzęt narciarski i jeździć na nartach 
latem po lodowcach Plateau Rosa ponad Cervinia, od 3.500 do 4.050 m n.p.m., oraz zima od 
Plateau Rosa po Cervinie. Przy tym samym sklepie można zakupić całodzienne bilety (ski-pass) 
ważne na wyciągi w Cervinii. Apartament 5 os., ok. 40m2: salon/jadalnia z kanapa dwuosobowa i 
aneksem kuchennym, 1 pokój małżeński oraz łazienka z wanna z prysznicem, wc, bidetem i 
umywalka. Apartament 8 os., ok. 60m2: salon/jadalnia z kanapa dwuosobowa i aneksem 
kuchennym, 2 pokoje małżeńskie, 1 łazienka z umywalka, bidetem, prysznicem oraz wc. 



Apartament 9 os., ok.70m2: salon/jadalnia z kanapa dwuosobowa i aneksem kuchennym, 3 pokoje
małżeńskie, 2 łazienki z prysznicem, umywalka, bidetem i wc. Apartament 13 os., ok.110m2: 
salon/jadalnia z kanapa dwuosobowa i aneksem kuchennym, 3 pokoje małżeńskie, 1 pokój 
dwuosobowy (dwa pojedyncze łóżka), 3 łazienki z umywalka, bidetem, prysznicem i wc. 
Apartament 6 os. ok.60m2: salon/jadalnia z kanapa małżeńska, aneks kuchenny, 1 pokój 
małżeński, drugi pokój małżeński, który można przekształcić w dwuosobowy pokój z pojedynczym 
łóżkami, 1 łazienka z umywalka, bidetem, prysznicem, wc. Apartament 10 os.,ok.75m2 : 
salon/jadalnia z kanapa małżeńska, aneks kuchenny, 2 pokoje małżeńskie, trzeci pokój małżeński, 
który można przekształcić w dwuosobowy pokój z pojedynczym łózkami, 2 łazienki z umywalka, 
bidetem, prysznicem, wc. Apartament 14 os.,ok.115m2:  z 4 pokojami, 3 łazienkami i 
salonem/jadalnia. 

Cena za
Apartament 5 os.

Cena za
Apartament 8 os.

Cena za
Apartament 9 os.

Cena za
Apartament 13

os.

07.11-28.11 2515 zł 3075 zł 3910 zł 4470 zł

28.11-19.12
26.03-30.04

2795 zł 3910 zł 5029 zł 5588 zł

19.12-26.12 3350 zł 4749 zł 6985 zł 9220 zł

26.12-02.01 7265 zł 11 176 zł 15 089 zł 20 116 zł

02.01-16.01
13.02-27.02

3630 zł 4749 zł 6985 zł 9220 zł

16.01-13.02
27.02-26.03

3075 zł 4190 zł 6146 zł 8380 zł

Na zapytanie: apartament 6,10 i 13 os.-pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, końcowe sprzątanie,wifi. 
CENA NIE OBEJMUJE: bielizny pościelowej i ręczników 15 Euro/os., opłaty klimatycznej 1 
Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

HOTEL BREUIL 3*

Hotel Breuil  położony  w malowniczej okolicy, u stóp Matterhorn i łańcucha Grandes Murailles w 
miejscowości Breuil - Cervinia.W centrum miasta ,wyciągi narciarskie są w odległości 2 minut 
spacerem,pierwszy krzesełkowy "Cretaz", w jest około 50 metrów od hotelu, a do kolejki linowej 



Plan Maison jest około 100 metrów.Hotel  pobliżu wszystkich usług: bank, poczta, sklepy, 
restauracje i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Restauracja oferuje swoim gościom lokalne 
tradycyjne menu przygotowane ze świeżych żywności.Dodatkowo: bezpłatny parking na zewnątrz 
(płatny garaż),pokój narciarski z grzałką na obuwie narciarskie,taras słoneczny,room 
service,śniadanie w pokoju na życzenie,SKY w każdym pokoju, TV w każdym pokoju.

26.12-02.01 02.01-09.01 09.01-23.01 23.01-09.04

Cena za os. dorosłą w
DBL

4299 zł 2935 zł 2540 zł 3129 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata GRATIS,2-7 lat 
-30%,7 lat lub osoba dorosła na trzecim łóżku -10%.

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB.CENA NIE 
OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 0,80 Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

HOTEL MEZDI 3*S

Hotel Mezdi położony jest na terenie ośrodka narciarskiego Dolomiti Superski,
zaledwie 100 metrów od stoków Colfosco i Sotdlijia. Oferuje on tradycyjnie
urządzone pokoje oraz w pełni wyposażone centrum odnowy biologicznej. Na
miejscu dostępny jest także bezpłatny parking.

Pokoje w hotelu Mezdi zdobią drewniane meble i parkiety. Każdy z nich
wyposażony jest w ogrzewanie, łazienkę oraz telewizor LCD. Niektóre pokoje
dysponują także balkonem.

Każdego ranka w tym trzygwiazdkowym hotelu serwowane jest pełne angielskie
śniadanie w formie bufetu. Hotelowa restauracja specjalizuje się w kuchni
lokalnej i międzynarodowej.

Centrum odnowy biologicznej obejmuje kryty basen, saunę i łaźnię turecką. Na
życzenie Goście mogą korzystać z masaży.

Hotel Mezdi zapewnia doskonałą lokalizację dla miłośników narciarstwa. Na nartach można 
dojechać pod sam próg tego wyjątkowo położonego obiektu. Goście mają do dyspozycji również 
przechowalnię sprzętu narciarskiego oraz usługi szkoły narciarskiej.



Hotel Mezdi znajduje się obok parku przyrody Puez Odle. Od lotniska w Bolzano dzieli go 80 km.

05.12-
19.12

19.12-
09.01

09.01-
16.01

16.01-
23.01

23.01-
06.02

06.02-
05.03

26.03-
02.04

Cena za os.
dorosłą w DBL 

3795 zł 5945 zł 4069 zł 4380 zł 4735 zł 5280 zł 3559 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota  ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 LAT -80%, 3-5 LAT -50%, 
6-12 LAT -30%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie 
HB,korzystanie z basenu oraz sauny,wifi.

CENA NIE OBEJMUJE: miejsca garażowego 7 Euro/dzień, opłaty klimatycznej 1,50 Euro/os./dzień.

Między Dolomitami i Jeziorem Grada rozciąga się teren narciarski Paganella, w skład którego 
wchodzą ośrodki Andalo, Fai della Paganella i Molveno. Paganella znajduje się kilkanaście 
kilometrów od zjazdu z autostrady na wysokości 1030 m n.p.m. Obszar narciarski Paganella to 
ponad 50 km tras obsługiwanych przez 23 wyciągi. Trasy narciarskie należą do łatwych i średnio 
trudnych, z wyjątkiem trasy Olympica o długości 5 km i różnicy poziomów wynoszącej 1057 m. 
Śnieg leży tu od grudnia do kwietnia, a na nartach jeździ się do wysokości 2125 m n.p.m. Ze szczytu
Paganella, do którego dochodzą wyciągi z Fai i Andalo, roztacza się wspaniały widok na szczyty 
Gruppo di Brenta i na Dolomity znajdujące się po drugiej stronie doliny Adygi. 

HOTEL OLISAMIR 3*

Olisamir to utrzymany w stylu drewnianego domku górskiego hotel, który
położony jest w miejscowości Cavedago. Z obiektu roztaczają się piękne
widoki na Dolomity. Hotel mieści się 3 km od ośrodka narciarskiego
Paganella, a swoim Gościom oferuje siłownię, basen i centrum odnowy
biologicznej. Pokoje wyposażone są w balkon oraz bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Podłogi wyłożone są wykładziną.
Łazienki są wyposażone w prysznic i suszarkę do włosów. 
Hotelowe centrum odnowy biologicznej obejmuje sauny i gabinet masażu
za dodatkową opłatą. W hotelu znajduje się bar i restauracja serwująca
dania z karty. Obfite śniadanie podawane jest w formie bufetu. 

05.12-19.12
05.03-19.03

19.12-26.12 26.12-02.01 09.01-23.01
27.02-05.03

23.01-30.01 30.01-20.02



19.03-26.03

Cena za os.
dorosłą 
w DBL

1135 zł 2150 zł 2499 zł 1175 zł 1290 zł 1449 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: dzieci ur.po 30.11.2007 
GRATIS,inni -10%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB + wino i 
woda do obiadokolacji, korzystanie z sauny.CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego.

Arabba to popularny ośrodek narciarski położony malowniczo między przełęczami Falzarego, 
Campolongo i Pordoi. Interesujące dla siebie trasy znajdą tu głównie zaawansowani narciarze, 
którzy koniecznie powinni spróbować zjazdu Ornella i Fodoma. Jest to także idealne miejsce dla 
tych, który lubią spędzać całe dnie na stoku, ponieważ życie rozrywkowe nie jest tu zbyt rozwinięte.
Natomiast sam lodowiec Marmolada nazywany jest Królową Dolomitów, z uwagi na 
majestatyczność, wysokość i niezwykły kształt. Oprócz narciarzy i snowboardzistów, których można 
tu spotkać przez cały rok, na południowej ścianie lodowca można także spotkać wspinaczy.

HOTEL CAMOSCIO 3*

Na wysokości ok. 1100 m n.p.m., w miejscowości Col di 
Rocca we włoskim Veneto (Wenecja Euganejska). Do 
wyciągów w Malga Ciapela ok. 4 km, kolejka linowa na 
Marmoladę oraz wyciąg łączący z karuzelą narciarską Sella 
Ronda (Arabba-Val di Fassa-Alta Badia-Val Gardena). Do 
terenów narciarskich Ski Civetta w Alleghe ok. 7 km. 
Przystanek skibusa (gratis) znajduje się ok. 50 m od 
obiektu. Hotel posiada 3 piętra. 

Wyposażenie: restauracja, bar, recepcja, winda, sala TV, sejf, ogrzewana przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, parking (gratis), garaż (gratis). 

Sport i relaks: sauna, łaźnia turecka, hydromasaże (wszystko gratis), masaże (płatne), sala zabaw, 
solarium. 

Pokoje: hotel dysponuje 24 dwuosobowymi pokojami z możliwością dostawki. Łazienka z WC; 
telefon, TV-sat. Część pokoi posiada balkon. Na zapytanie pokoje z dostawką dla dzieci powyżej 12 
lat.



Wyżywienie: śniadania w formie bufetu i ciepłe kolacje podawane przez kelnera (wybór z menu), 
napoje do kolacji dodatkowo płatne. 

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-10 lat GRATIS,10-12 lat -50%.

05.12-26.12 26.12-09.01 09.01-06.02
26.03-16.04

06.02-26.03

Cena za os. dorosłą 2035 zł 3050 zł 2010 zł 2150 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB, 
korzystanie z sauny, wifi, łaźni fińskiej, miejsce parkingowe.

CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego.

HOTEL PATRI 2*

Znajduje się w miejscowości
Rocca Pietore, u podnóży masywu Marmolada, w bliskiej odległości od wyciągów Passo Padon i 5 
km od Alleghe (wyciągi Civetta).Pokoje są ładnie urządzone z łazienką, telefonem, TV.

05.12-30.04

Cena za os. dorosłą 1369 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,wyżywienie BB,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna.CENA NIE 
OBEJMUJE: karnetu narciarskiego.

BARDONECHHIA górskie miasteczko położone w słonecznej kotlinie w Alta Valle Susa. Szusować tu 
można na 140 km tras, obsługiwanych przez 9 wyciągów (14 orczyków, 9 krzesełek). Tylko 10 km do
tras słynnej Mlecznej Drogi (Via Lattea). 90 km do Turynu. Możliwość robienia ciekawych wycieczek
rowerowych, konnych i pieszych po okolicy. W miejscowości kryty basen, sauna, korty tenisowe i 
kręgle oraz bogata oferta zakwaterowania. 



HOTEL JAFFERAU 4*

Położony jest tuż przy stokach narciarskich w ośrodku Bardonecchia, około 2,5 km od wyciągu 
narciarskiego Jafferau. Oferuje on centrum odnowy biologicznej z sauną, krytym basenem i jacuzzi.
Lekcje snowboardu i jazdy na nartach mogą Państwo zarezerwować bezpośrednio w recepcji 
hotelu. Można tu także nabyć karnety narciarskie. Każdy pokój w hotelu Jafferau jest duży i 
wyposażony został w telewizor LCD z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Budynek hotelu 
Jafferau stoi na wysokości 1900 m n.p.m. i oferuje wspaniałe widoki na dolinę. Obiekt zapewnia 
bezpłatny transfer busem, który kursuje regularnie do centrum miasta Bardonecchia. Do Państwa 
dyspozycji są też 2 restauracje, kino oraz bar serwujący wino. W hotelu organizowane są występy 
rozrywkowe. Hotel położony jest przy górnej stacji gondoli która jest czynna od ok. 9:00-16:30.

05.12-26.12
09.01-30.01
05.03-09.04

26.12-02.01 30.01-05.03

Cena za os. dorosłą w DBL 2495 zł 4159 zł 3159 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-8 lat GRATIS,8-12 lat -50%,12-14 lat -20%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie 
HB,korzystanie z basenu,sauny,jacuzzi od 23.12-10.04

CENA NIE OBEJMUJE:  opłaty sylwestrowej 60 Euro/os,karnetu narciarskiego.

Ważne:  Hotel położony jest przy górnej stacji gondoli czynnej w godzinach 9 - 16:30.



SAN MARTINO DI CASTROZZO to resort składający się z 2 regionów narciarskich: San Martino di 
Castrozza i Passo Rolle. Prawdziwa perełka Dolomitów z majestatycznymi widokami, alpejskim 
jeziorami i dzikimi zwierzętami. Wytrawnym narciarzom polecamy zjazd Paradiso-Direttissima o 
długości 1,7 km i różnicy poziomów 610 m oraz najdłuższy Tognola - 2,9 km i różnicy poziomów 730
m. Bogate apres-ski : centrum rozrywkowe, basen lodowisko, sklepy, restauracje i urocze kawiarnie 
- czekają na narciarzy w San Martino.

HOTEL CIMA ROSETTA WELLNESS & SPA 3*

Hotel Cima Rosetta usytuowany jest w miasteczku San Martino di Castrozza w prowincji Trydent. 
Tylko 700 metrów od wyciągów Ces.W obiekcie dostępne jest centrum odnowy biologicznej, z 
którego Goście mogą korzystać nieodpłatnie. Atrakcyjna lokalizacja hotelu czyni go doskonałym 
miejscem na pobyt zarówno latem, jak i zimą.

Pokoje w tym trzygwiazdkowym hotelu o podwyższonym standardzie
wyposażone są w biurko oraz telewizor z dostępem do kanałów telewizji
satelitarnej. W każdym pokoju mieści się łazienka. Większość pokoi
dysponuje również balkonem.

Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni lokalnej i włoskiej, a także
lokalne i włoskie wina.

05.12-19.12
09.01-30.01
09.01-06.02

19.12-26.12 26.12-02.01 02.01-09.01
20.02-19.03

06.02-20.02
19.03-26.03

Cena za os.
dorosłą w DBL

2739 zł 3325 zł 4889 zł 2935 zł 3159 zł

* pobyt 7 dni sobota-sobota

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-3 lat -50%,4-12 lat -30%,13 lat lub os. dorosła -10%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB, 



korzystanie z jacuzzi,basenu,sauny,łaźni tureckiej,biosauny,siłowni,strefy relaksu,wifi.

CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego.

PLAN DE CORONES to jedna z najsłynniejszych miejscowości we włoskich Dolomitach. Obowiązują 
tu nazwy zarówno w języku włoskim, jak i niemieckim.Fenomenem jest natomiast, że językiem 
najczęściej używanym jest tutaj... polski. Rokrocznie tą miejscowość na cel ferii zimowych 
wybierają setki Polaków. Nic dziwnego. Jest to bowiem wyjątkowo piękne miejsce, doskonale 
nadające się do spędzenia zimowego tygodnia.

REZYDENCJA TERENTIS 3*

Położona  w spokojnej okolicy, zaledwie kilka minut od centrum narciarskiego Plan de Corones. Do 
dyspozycji gości jest: sauna, fitness, solarium, kapiele Spa, ping-pong, pokój dzienny, dla dzieci duży
park zabaw i gier.Odległości: 17 km od wyciągów w Plan de Corones, 800m od wyciągów 
lokalnych.Apartamenty: większość z balkonem, komfortowo wyposażone, łazienka, wnęka 
kuchenna, telefon, sejf, TV, bielizna pościelowa, ręczniki i ściereczki kuchenne.Studio  2/4 os.: 
pokój dzienny z 2 os. łóżkiem i 2 os. sofą, wnęka kuchenna, łazienka z prysznicem.Apartament 6 
os.: sypialnia z 2 os. łóżkiem, pokój dzienny z 2 os. sofą i pojedynczą, wnęka kuchenna, łazienka z 
prysznicem.Rozkład i rodzaj łóżek może się różnić !

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Studio 4 os. Cena za Apartament 6 os.

28.11-19.12 1839 zł 2389 zł 2935 zł

09.01-30.01 1995 zł 2540 zł 3090 zł

27.02-02.04 2075 zł 2620 zł 3169 zł

30.01-27.02 2500 zł 3050 zł 3599 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, korzystanie z TV i sejfu, korzystanie z sauny, fitness , ping-
ponga i parku zabaw dla dzieci, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna pościelowa oraz 
ręczniki.CENA NIE OBEJMUJE:  możliwość dopłaty do wyższego standardu pokoju wraz z 
balkonem,kaucji zwrotnej 50 Euro/zakwaterowanie,podziemnego garażu 4 Euro/noc, wifi 10 



Euro/tydzień, sprzątania końcowego: 20 Euro/zakwaterowanie,zwierzęta 4 Euro/dzień,opłaty 
klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

Dolina Susa z międzynarodowymi terenami narciarskimi Vialattea (Mleczna Droga) należy do najsłynniejszych i 
największych w całych Alpach. Kompleks połączonych ze sobą trasami narciarskimi i wyciągami to: Sestriere, 
Cesana, Claviere, Sauzed-Oulx, Sansicario, Montgenevra (Francja). Najsłynniejsza miejscowość regionu to 
Sestriere, położona na wysokości 2035 m n.p.m. Miejsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku. Słynna 
Vialattea to super nowoczesne wyciągi o przepustowości 100 000 osób na godzinę oraz największa w Alpach 
struktura sztucznego naśnieżania, która obejmuje aż 120 km tras (950 armatek śnieżnych), jednak cały region to 
prawie 400 km tras o różnym stopniu trudności. Dla osób szukających mocnych wrażeń możliwe jest wynajęcia 
helikoptera aby poszusować po dziewiczym śniegu.

Hotel Solaris 3* SKIPASS W CENIE !!!

Na wysokości ok. 1350 m n.p.m., ok. 550 m od centrum Cesana Torinese w regionie Valle Susa we włoskim 
Piemoncie.

Wyciągi narciarskie: do gondoli Cesana Ski Lodge ok. 250 m, która wchodzi w skład karuzeli narciarskiej Via 
Lattea (Sestriere, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana, Claviere). Przystanek skibusa (płatny) znajduje się przy hotelu.

Wyposażenie: recepcja, winda, restauracja, bar, sala TV, sejf, przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking 
(gratis), garaż (płatny 15 euro/dzień lub 70 euro/tydz.). Hotel posiada 3 piętra.

Pokoje: (ok. 16 m2), hotel dysponuje 58 dwuosobowymi pokojami z możliwością dwóch dostawek. Łazienka z 
WC, suszarka do włosów; telefon, TV. Część pokoi posiada balkon.

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, ciepłe kolacje podawane przez kelnera (wybór z menu), bufet sałatkowy.
Napoje do kolacji dodatkowo płatne.

Termin Cena za os. dorosła w DBL

05.12-19.12 2019  zł

19.12-26.12
27.02-05.03
05.03-12.03
26.03-02.04

2295 zł

02.01-09.01 2380 zł

09.01-16.01
16.01-23.01

2110 zł

23.01-30.01
30.01-06.02

2189 zł

06.02-13.02
20.02-27.02

2497 zł



19.03-26.03 1995 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKA DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych na zapytanie

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW, wyżywienie HB.

CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 1,50 Euro/os./dzień, karnetu narciarskiego.

AUSTRIA
Dolina Zillertal to jedna z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych dolin w Tyrolu. Dolina 
rzeki Ziller to jeden z największych rejonów narciarskich w Austrii. Dysponuje on  10 ośrodkami 
alpejskimi, gdzie można korzystać z 366 tras i 147 wyciągów dla wymagających polecamy  karnet 
Zillertal Superskipass ok. 500 km białego szaleństwa !

APARTAMENT JOSEF

Obiekt położony w miejscowości Stumm,
posiada nowe, jasne apartamenty.
Goście mogą zrelaksować się w
saunie .Odległości:około 100 m do
przystanku autobusowego , około 50 m do restauracji ,około 100 m od supermarketu ,około 1,5 km
Stacja bazowa wysokiej Zillertal ,około 6 km do stacji kolejki Zillertal Arena ,około 17 km do kolejki 
Penkenbahn.Studio 2/3/4  os.: około 45m2, składające się z sypialni 2 os., pokoju dziennego z sofą 
2 os., aneksem kuchennym w pełni wyposażonym,łazienki.Apartament 4-6 os.: około 75 m2, 
składający się z przedpokoju z szatnią, salon  z kuchnią ,rozkładana kanapa dla 2 osób, stół ,łazienka
z prysznicem, WC. Balkon, 1 pokój dwuosobowy, 1 pokój dwuosobowy z łazienką z prysznicem, 
balkon.

Termin Cena z Studio
2 os.

Cena za Studio
3 os.

Cena za Studio
4 os.

Cena za
Apartament 4

os.

Cena za
Apartament 6

os.

05.12-19.12
09.01-30.01

2935 zł 3325 zł 3716 zł 3716 zł 4499 zł



27.02-19.03
26.03-16.04

26.12-09.01 11 735 zł 11 735 zł 11 735 zł 11 735 zł 11 735 zł

06.02-13.02 9779 zł 9779 zł 9779 zł 9779 zł 9779 zł

19.12-26.12
30.01-06.02
13.02-27.02
19.03-26.03

5085 zł 5476 zł 5869 zł 5869 zł 6649 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, korzystanie z 
sauny,wifi.CENA NIE OBEJMUJE:  opłaty klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień, końcowe sprzątanie 105
Euro/zakwaterowanie,karnetu narciarskiego.

HOTEL TIPOTSCH 3*

Na wysokości ok. 544 m n.p.m., w malowniczej miejscowości Stumm, ok. 15 km od centrum 
Mayrhofen w popularnym austriackim regionie Zillertal w Tyrolu. Do wyciągów w Kaltenbach ok. 2 
km, do lodowca Hintertux ok. 35 km. Przystanek skibusa (gratis) znajduję się naprzeciw obiektu. 
Hotel posiada 2 piętra. Wyposażenie:  restauracja, winda, bar, przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, parking (gratis, ograniczona liczba miejsc). Internet:  tak (płatny ok. 5 
EUR;/os./tydz.). Pokoje (ok. 23-25 m): hotel dysponuje 39 dwuosobowymi pokojami z możliwością 
dwóch dostawek. łazienka z WC, suszarka do włosów; TV-sat, telefon. Część pokoi posiada balkon. 
Wyżywienie: śniadania w formie zimnego bufetu.

07.11-
28.11

28.11-
19.12

19.12-26.12
30.01-05.03

26.12-
02.01

02.01-30.01
05.03-19.03
02.04-09.04

19.03-
02.04

09.04-
28.05

Cena za os.
dorosłą

1345 zł 1499 zł 2129 zł 2219 zł 1629 zł 1940 zł 1439 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-3 lata GRATIS,4-9 lat 
-50%,10-14 lat -25%.

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie BB.CENA NIE
OBEJMUJE: dopłaty do wyżywienia HB-opcjonalnie,karnetu narciarskiego.



Stubaital kojarzy się nieodłacznie z lodowcami na stokach Schaufelspitze, na których narciarstwo 
można uprawiać przez cały rok. Na lodowcu przygotowano 50 km tras (20 km średnie, 20 km łatwe,
10 km trudne) obsługiwanych przez 18 wyciagów narciarskich. Ze względu na dużą różnorodność 
zjazdów teren ten cieszy się popularnością zarówno wśród dobrze jak i słabiej jeżdżących na 
nartach. Godne polecenia są również piękne widoki. W tym celu najlepiej jest udać się na wysokość
2900 m n.p.m. (Eisgrat) skąd roztacza się wspaniała panorama na górskie szczyty i doliny. 

APARTAMENT GRUBENHOF

Grubenhof jest usytuowany na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Fulpmes, 3 minuty 
spacerem od przystanku autobusu dla narciarzy. Do dyspozycji Gości są pokoje i apartamenty z 
prywatnym balkonem. Z obiektu roztacza się widok na wspaniały lodowiec Stubai. Pensjonat 
dysponuje przytulnym barem z kominkiem.Najbliższy ośrodek narciarski, Schlick 2000, jest 
położony w odległości 1 km od obiektu i ok. 18 km do lodowca.W odległości 700 metrów od 
pensjonatu znajduje się odkryty basen.Studio 2 os.: pokój dzienny z sofą 2 os., aneksem 
kuchennym w pełni wyposażonym,łazienki.Apartament 4/6 os.: dwie sypialnie 2 os., pokój dzienny 
z sofą 2 os., aneksem kuchennym w pełni wyposażonym,łazienki.

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Apartament 4 os. Cena za Apartament 6 os.

17.10-19.12 2219 zł 3755 zł 4695 zł

19.12-07.05 2738 zł 3676 zł 4615 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna 
pościelowa,ręczniki.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 1,50 Euro/os./dzień, końcowe 
sprzątanie 30 Euro/zakwaterowanie,zakwaterowanie w pokoju 2 os. ze śniadaniem,karnetu 
narciarskiego.

PENSJONAT SPORTALM 2*



Obiekt leży w dzielnicy Krößbach, około 5 km za Neustift w kierunku na lodowiec Stubai. 
Przystanek skibusowy znajduje się bezpośrednio obok domu. Oferujemy pokoje ze śniadaniem. 

12.10-20.05

Cena za os. dorosłą w DBL 1525 zł
                           *pobyt 7 dni sobota-sobota 

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-10 lat -50%, 11-15 lat -30%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW  Signal Iduna, wyżywienie 
BB,korzystanie z sauny.CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego,dopłaty do wyżywienia HB.

HOTEL WIESENHOF 3*

Położony tylko 500 metrów od centrum Mieders, wyciągi Serles ok. 500 metrów, Schlick 2000 ok. 
4,5 km, lodowiec ok. 25 km.Ten urokliwy hotel będzie doskonałym miejscem na niezapomniane 
wakacje w Austrii. Oferuje on pięknie urządzone wnętrza, komfortowe pokoje oraz lokalizację w 
malowniczej okolicy.

16.10-05.12
12.12-19.12

05.12-12.12
19.12-26.12

26.12-02.01

Cena za os. dorosłą w
DBL

1680 zł 1879 zł 2499 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych:  0-3 GRATIS,4-11 -50%,12-16 
lat -30%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie BB.CENA NIE 
OBEJMUJE: dopłaty do wyżywienia HB,karnetu narciarskiego.

APARTAMENT CONNY 4*



Nowoczesny obiekt położony w miejscowości Milders. W ciągu kilku minut można znaleźć różne 
restauracje, sklepy, (Ski-) przystanek autobusowy, wypożyczalnie
sprzętu.Ok. 2 km od centrum miejscowości Neustift i ok. 12,5 km od
lodowca i 100 metrów od ski busa.Studio 3 os.: pokój dzienny z sofą
2 os. oraz aneksem kuchennym w pełni
wyposażonym,łazienka.Apartament 4/6 os.:dwie sypialnie 2 os.,
pokój dzienny z sofą 2 os. oraz aneksem kuchennym w pełni
wyposażonym,łazienki.

Termin Cena za Studio 3 os. Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

26.12-13.02
27.02-05.03

4458 zł 5944 zł 8916 zł

13.02-27.02
05.03-07.05

3285 zł 4380 zł 6570 zł

05.12-26.12 3870 zł 5160 zł 7740 złs
* pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, korzystanie z 
narciarni,miejsce parkingowe,bielizna pościelowa,ręczniki,wifi.CENA NIE OBEJMUJE:opłaty 
klimatycznej 2,80 Euro/os./dzień, końcowe sprzątanie 30 Euro/studio 3 os. i 40 
Euro/apartament,karnetu narciarskiego.

KAPRUN-ZELL AM SEE  całoroczny region narciarski wraz z lodowcem Kitzsteinhorn idealny dla 
początkujących  jak i średnio zaawansowanych narciarzy. Jedną z największych atrakcji jest wjazd 
na lodowiec skąd jest przepiękny widok na najwyższy szyt Austrii- Grossglockner.

APARTAMENT TONI

Około 300m do centrum Kaprun. Do stacji kolejki linowej
Kitzsteinhorn w Kaprun ok. 8 minut, a do stacji kolejki linowej
Areitbahn w Schüttdorf-Zell am See (teren narciarski
Schmittenhöhe) ok. 15 minut.Przystanek autobusowy znajduje się
zaledwie kilka metrów od domu mieszkalnego. Komfortowy, 3-
piętrowy budynek o malowniczym położeniu. Do dyspozycji gości



jest: recepcja, salon, przechowalnia sprzętu sportowego oraz parking. Zwierzęta nie są 
akceptowane. 
Apartamenty: Nowocześnie urządzone apartamenty o powierzchni od 40 - 65 m2. Każdy 
wyposażony w aneks kuchenny, balkon, telewizor oraz telefon. Dostępne typy apartamentów: 
Gdzie jeść: Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków lub zakupu pakietu w Hotelu
Toni 4* w cenie ok. 240 Euro/os./tydzień - śniadania i obiadokolacje. Sport i rozrywka: Możliwość 
zamówienia "pakietu wellness" obejmującego korzystanie z basenu i centrum wellness w 
sąsiednim hotelu Toni. 

Terminy Cena za
Apartament 3 os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 5 os.

Cena za
Apartament 6 os.

03.10-19.12
02.01-30.01
02.04-30.04

2855 zł 3870 zł 4499 zł  5869 zł

19.12-26.12
30.01-27.02

3520 zł 4499 zł 5085 zł 6454 zł

26.12-02.01 4695 zł 6335 zł 7236 zł 9115 zł

27.02-02.04 3090 zł 4224 zł 4695 zł 5670 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, bielizna pościelowa, ręczniki, sprzątanie końcowe - przy 
pobycie tygodniowym, (aneks kuchenny po stronie Klienta), ubezpieczenie KL/NNW Signal 
Iduna.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień, kaucji zwrotnej ok. 200 
Euro/zakwaterowanie,karnetu narciarskiego.

Ischgl to nieduża tyrolska miejscowość, centrum ważnego terenu narciarskiego ! Idealne miejsce 
do uprawiania narciarstwa, zbocza dla miłośników muld oraz miejsca do jazdy w głębokim śniegu. 
Ze względu na dogodne położenie i wysokość nad poziomem morza (1377-2872 m n.p.m.), na 
nartach można jeździć od początku grudnia do maja. Atrakcją tego obszaru jest również możliwość 
zjazdu na szwajcarską stronę, do Samnaun, gdzie przy okazji można wstąpić na zakupy do sklepów 
wolnocłowych. 

GARNI HUBERTUS 

Hubertus jest w odległości 150 metrów od supermarketu,
restauracji i przystanku autobusowego który jedzie do



stacji kolejki linowej Silvretta oddalonej o  4 km. Apartamenty w obiekcie  Hubertus posiadają 
balkon z widokiem na góry, telewizją satelitarną.Apartament 4 os.: pokój dzienny z aneksem 
kuchennym który jest w pełni wyposażony,dwie sypialnie, łazienka.

Termin Cena za Apartament 4 os.

06.12-19.12
09.04-24.04 8360 zł

02.01-09.01 6060 zł

09.01-23.01 4889 zł

23.01-30.01 5869 zł

30.01-06.02 6258 zł

06.02-02.04 6454 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW,karnet narciarski 6 dni VIP w terminach 
06.12-19.12 oraz 09.04-24.04,bielizna pościelowa,ręczniki.CENA NIE OBEJMUJE: końcowe 
sprzątanie 10 Euro/os.,opłaty klimatycznej 2,20 Euro/os./dzień.

APARTAMENT ZANGLER

Położony jest w spokojnej
części Ischgl o nazwie "Valzur", ok. 4 na  zachód od stacji kolejki linowej i centrum Ischgl. W 
obiekcie  można spędzić wakacje z dala od hałasu i zgiełku, a w ciągu kilku minut jesteś w jednym z 
najlepszych ośrodków narciarskich w Europie, a nawet na całym świecie. Bezpłatny skibus jedzie 
tylko  2 minuty spacerem apartamentów.Apartament 2 os.: pokój dzienny z aneksem kuchenny, 
sypialnią 2 os., łazienka, taras.Apartament 4 os.:   pokój dzienny z aneksem kuchenny oraz sofą 2 
os., sypialnią 2 os., łazienka, balkon.Apartament 5 os.: pokój dzienny z aneksem kuchennym + 
sofa , dwie sypialnie 2 os., dwie łazienki, taras.

Termin Cena za Apartament 2 os. Cena za Apartament 4 os. Cena za Apartament 5 os.

26.11-19.12
09.04-01.05

7 dni
 sobota-sobota

4300 zł 8600 zł 10 750 zł

19.12-09.04 2970 zł 4300 zł 5789 zł



*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna,karnet narciarski 6 dni 
Ischgl/Samnau w terminach 26.11-18.12 oraz 09.04-01.05,korzystanie z sauny 3 x na tydzień.CENA 
NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 2,20 Euro/os./dzień,końcowe sprzątanie  35 Euro/studio 2 
os.,50 Euro/apartament 4 os., 55 Euro/apartament 5 os.

Solden to największa i najbardziej popularna miejscowość w dolinie Otz (1377 m. n.p.m. ). Do 
przyjmowania narciarzy jest najlepiej przygotowana pod wieloma względami, ale szczególnie pod 
kątem największej liczby przygotowanych stoków. Tereny narciarskie Solden wraz z lodowcami 
Rettenbach i Tiefenbach oplata gęsta sieć wyciągów. Tutaj także uprawia się różnego rodzaju sporty
zimowe, spędza się czas w uroczych austriackich knajpkach i restauracjach lub odpoczywa na 
przykład w saunie. 

HAUS ROMANA

Zapraszamy na wakacje w słonecznej i cichej okolicy, dom położony 
tylko 100m od Gaislach Gondola (dolna stacja). Apartamenty są 
idealną bazą wypadową dla narciarzy.W pobliżu również restauracje, 
sklepy w odległości ok. 200 metrów. Studio 2/3 os.: pokój dzienny z 
sofą 2 os.,dostawka,aneks kuchenny w pełnie 
wyposażony,łazienka.Apartament 4 os.: pokój dzienny z sofą 2 
os.,sypialnia 2 os.,aneks kuchenny w pełnie 
wyposażony,łazienka.Apartament 6 os.: pokój dzienny z sofą 2 

os.,dwie sypialnie 3 os.,aneks kuchenny w pełnie wyposażony,łazienka.

Termin Cena za Studio 2/3 os. Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

28.11-12.12 3210 zł 4380 zł 5165 zł

12.12-19.12 3249 zł 4969 zł 5989 zł

19.12-26.12
02.01-09.01
05.03-19.03

4695 zł 6845 zł 8215 zł

26.12-02.01 5869 zł 8569 zł 10 560 zł

09.01-23.01
02.04-09.04

3599 zł 5280 zł 6649 zł



23.01-05.03
19.03-02.04

5085 zł 7355 zł 8800 zł

09.04-23.04 3520 zł 4695 zł 5710 zł

23.04-30.04 2935 zł 4029 zł 4735 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wifi, miejsce parkingowe, 
bielizna pościelowa, ręczniki. CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 3 Euro/os./dzień, końcowe 
sprzątanie 30 Euro/apartament,karnetu narciarskiego.

Schladming jest jednym z ważniejszych i bardziej znanych ośrodków regionu Dachstein Tauern. W 
połączeniu tworzy aż 350 km tras narciarskich,kolejnym atutem jest odległość od Warszawy ok. 
1005 km jak i najdłuższa trasa FIS,dł.7,7 kmz różnicą poziomów 1100 m.

HAUS LANKA

Apartamenty Lanka położone są w spokojnej, słonecznej okolicy ze wspaniałym widokiem na 
masyw Dachsteinu. Do centrum Schladming jest około 1,6 km do wyciągów ok. 1.3km. Przystanek 
skibusu znajduje się obok obiektu. Wyposażenie: 10 apartamentów, sala śniadaniowa, mała sauna 
obok narciarni i suszarni na buty,bar, kącik zabaw dla dzieci, Internet, parking. Zakwaterowanie: 
każdy apartament wyposażony jest w pokój dzienny z miejscami do spania i Sat TV oraz w aneks 
kuchenny z ekspresem do kawy, piecem z piekarnikiem i lodówką.Apartament 2/3 os.: dzienny i 
sypialnia w jednym z wbudowanym aneksem kuchennym i oddzielnym prysznicem i 
WC.Apartament 4 os.: balkon, jeden pokój dzienny i łóżko w jednym, oddzielna sypialnia, kuchnia i 
zintegrowane urządzenie osobny prysznic i WC.Apartament 6 os.: balkon, dwie oddzielne sypialnie,
pokój dzienny, kuchnia, prysznic i WC.

Terminy Cena za
Apartament 2 os.

Cena za
Apartament 3 os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 6 os.

28.11-10.05
2990 zł 3520 zł 4048 zł 4750 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna pościelowa, 
darmowe wifi, ręczniki, końcowe sprzątanie,miejsce parkingowe. CENA NIE OBEJMUJE: opłaty 
klimatycznej ok. 1 Euro/os./dzień, kaucji zwrotnej 100 Euro/apartament, opcjonalnie śniadanie 



7,50 Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

Kirchberg leży na wysokości 860 m n.p.m. Jest to miejscowość położona w dolinie Brixental. Z 
Kirchbergu można wjechać wyciągami Maierl na teren Hahnenkamm i znaleźć się w orbicie 
przyciągania Kitzbuhel, wśród jego wspaniałych sportowych i gastronomicznych atrakcji, ale można 
też wybrać się do ładnego i niewielkiego ośrodka narciarskiego Gaisberg.

HOTEL TAXACHER 3*

Trzygwiazdkowy Hotel Taxacher
położony jest w spokojnej okolicy w miejscowości Kirchberg , zaledwie 500 metrów od stoku 
narciarskiego-gondola MAIERL,gondola P1 oddalona o 1500 metrów,gondola KIWEST połączona z 
BRIXEN-WESTENDORF 2000 metrów. Wszystkie pokoje dysponują balkonem i zapewniają widok na 
Alpy Kitzbühelskie. Każdy z nich obejmuje łazienkę i wyposażony jest w telewizor z dostępem do 
kanałów satelitarnych.Hotel oddalony jest o 2 km od centrum miejscowości Kirchberg. W pobliżu 
budynku usytuowany jest przystanek autobusowy. Hotel Taxacher zapewnia bezpłatny parking.

05.12-19.12 26.12-02.01
23.01-30.01

02.01-23.01
30.01-06.02
27.02-12.03

06.02-12.03 12.03-02.04

Cena za os.
dorosłą w DBL

2150 zł 3520 zł  2739 zł  3129zł 2345 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os.
dorosłych: 

CENA OBEJMUJE: 
zakwaterowanie,ubezpieczenie
KL/NNW Signal Iduna,
wyżywienie HB,korzystanie z wifi
oraz małego centrum
wellness.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 2 Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

Flachau to jeden z głównych ośrodków narciarskich położonych w Salzburskim Świecie Sportu 
Amade. Narciarze spędzający tutaj zimowe wakacje mogą jeździć na naratch m.in. w stacji 
narciarskiej Flachauwinkel, skąd kursują gondolki w kierunku Zauchensee oraz wyciąg krzesełkowy 
w kierunku Kleinarl. Również amatorzy nart biegowych będą tutaj mieli pole do popisu. Dodatkową
atrakcją ośrodka jest oświetlony stok, możliwość wzięcia udziału w sannie konnej, a także 
niezliczona ilość wiejskich gospód, winiarń i hotelowych restauracji. Ponadto znajdują się tutaj 



także lodowiska, kryte baseny, sauny, kryte korty tenisowe, squash, w końcu, jak przystało na 
tętniącą życiem turystycznym miejscowość -dyskoteki. Jednym słowem dla każdego coś miłego. 

APARTAMENT OBERMASTER

podczerwień,sala fitness,narciarnia,parking.Studio 2/3 os.: pokój dzienny z sofą 2 os. oraz 
ewentualną dostawką, aneks kuchenny w pełni wyposażony,łazienka.Apartament 4/6 os.: pokój 
dzienny z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym oraz sofą 2 os., dwie sypialnie, łazienka.

Termin Cena za Studio
2os.

Cena za Studio
3os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 6 os.

05.12-07.05 2110 zł 3169 zł 3870 zł 4400 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA
OBEJMUJE:zakwatero
wanie,ubezpieczenie
KL/NNW Signal
Iduna,bielizna
pościelowa, ręczniki.
CENA NIE OBEJMUJE: 
opłaty klimatycznej
1,10 Euro/os./dzień,
końcowe sprzątanie od 25-35Euro/zakwaterowanie,karnetu narciarskiego.

Pitztal Glacier: To właściwie stuprocentowa gwarancja śniegu. Najwyższa kolejka linowa Austrii - 
"Pitz-Panoramabahn" zabierze Państwa aż na wysokość 3.440 m, gdzie białe szaleństwo nie ma 
granic! Dolinę Innerpitztal zamyka malownicza góra Mittelberg, na którą kursuje szybka kolejka 
podziemna Pitzexpress. Ta kolejka szynowa w dosłownie kilka minut pokonuje pod ziemią różnicę 
poziomów od 1.640 do 2.840 m, to właśnie tutaj znajdą Państwo najlepsze trasy zjazdowe o 
różnych stopniach trudności, wysokogórska trasa biegowa, parkur carvingowy oraz snowboardowy 
fun-park, każdy od początkującego po naprawdę zaawansowanych narciarzy znajdzie coś dla siebie.
Z lodowca rozciąga się fantastyczny widok na pejzaż wysokogórski z imponującym szczytem 
Wildspitze, z 3.774 m - najwyższym szczytem Tyrolu. Już jesienią możecie spotkać tutaj narciarskie 
kadry narodowe. Popularnymi miejscami są także koncerty na lodowcu, bar pod parasolem "Pitz 
Live" oraz najwyżej łożona cukiernia w Austrii. 



PENSJONAT ANNA

Pensjonat Anna jest usytuowany w miejscowości St. Leonhard, w dolinie Pitztal. Obiekt oferuje 
pokoje z balkonem, drewnianą podłogą i bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. 
Na miejscu dostępny jest też bezpłatny prywatny parking.Latem pensjonat prowadzi wypożyczalnię
rowerów, a zimą – sprzętu narciarskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu dostępne są szlaki 
piesze i trasa narciarstwa biegowego.Tradycyjnie urządzone pokoje dysponują łazienką ze 
szlafrokami i zestawem kosmetyków. Goście mogą zrelaksować się w saunie lub ogrodzie.Na 
terenie pensjonatu Anna znajduje się również bar i taras słoneczny. Na życzenie obiekt zapewnia 
suchy prowiant na lunch.

Szkółka narciarska dla dzieci oraz kolejki linowe Rifflsee i Pitztaler Gletscherbahn dzieli od 
pensjonatu Anna odległość 2 km. Bezpośrednio przed obiektem znajduje się przystanek autobusu 
dla narciarzy. Ośrodek narciarski Hochzeiger jest oddalony od pensjonatu o 20 km.

26.12-02.01 02.01-09.01
06.02-13.02
19.03-02.04

09.01-06.02
13.02-19.03
02.04-09.04

09.04-07.05

Cena za os.
dorosłą w DBL

1760 zł 1565 zł 1329 zł 1210 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie BB.

HOTEL WIESE 3*

Na wysokości ok. 1200 m n.p.m., w niewielkiej miejscowości Wiese w austriackiej Dolinie Pitztal w 
Tyrolu, ok. 8 km od St. Leonhard. Do wyciągów i tras Hochzeiger (1450 – 2450 m n.p.m.) ok. 9 km, 
do wyciągów Rifflsee i Lodowca Pitztaler Gletscher (najwyższy lodowcowy teren narciarski w całej 



Austrii ze szczytem Hinterer Brunnenkogel 3440 m) ok. 16 km. Przystanek skibusa znajduje się 
przed obiektem (gratis). Hotel posiada 3 piętra. Wyposażenie: recepcja, restauracja, bar, 
przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking przed obiektem (gratis).Sport i relaks: sauna oraz 
basen.Pokoje (ok. 22-30 m2): hotel dysponuje 29 dwuosobowymi pokojami z możliwością jednej 
dostawki. Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV-sat., telefon, część pokoi z  balkonem. 
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, 3-daniowe ciepłe kolacje, napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.

10.10-19.12
09.01-30.01
05.03-19.03

19.12-26.12
02.01-09.01

30.01-06.02
13.02-05.03
19.03-02.04

06.02-13.02 02.04-30.04 26.12-02.01

Cena za os.
dorosłą w DBL

1829 zł 1945 zł 2179 zł 2625 zł 1650 zł 2160 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata GRATIS, 3-9 lat 
-50%,10-14 lat -30%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna,  wyżywienie HB,  
korzystanie z sauny w wyznaczonych godzinach.CENA NIE OBEJMUJE:  wifi,  opłata klimatyczna 2 
Euro/os./dzień,karnetu narciarskiego.

Flattach jest dobrym miejscem dla każdego narciarza – wymagającego, eksperymentującego i 
początkującego. W ciągu zaledwie 8 minut najdłuższa na świecie podziemna kolejka linowa 
„Molltal Express“ (4796 m) wwozi narciarzy na gigantyczny region narciarski Molltaler Gletscher 
(3122 m n.p.m.). Dzięki warunkom pogodowym, jakie panują na tej wysokości, śnieg leży tu od 
października aż do Wielkanocy. Trasy narciarskie są bardzo zróżnicowane, nie brakuje również 
atrakcji dla snowboardzistów (snowboard fun park). 

SPORTHOTEL 3*

Komfortowy, 3-gwiazdkowy Sporthotel Mölltal jest położony na obrzeżach miejscowości Flattach, 
tylko ok. 100 m od najbliższych sklepów. Autobus dla narciarzy zatrzymuje się tuż przy obiekcie i 
zawiezie Państwa do oddalonego o ok. 15 km lodowca Mölltal. Hotel składa się z budynku 
głównego sąsiedniego, które są oddalone od siebie o ok. 50 m i jest wyposażony w recepcję, lobby, 
windę, restaurację, bar i WLAN (za opłatą). Poza tym obiekt posiada niewielką strefę wellness z 
krytym basenem, rwącą rzeką i dyszami masującymi, a także łaźnią parową, sauną i studiem fitness
(w cenie, godziny otwarcia wg informacji na miejscu). Dla dzieci od lat 3 organizowana jest opieka 
(3 x w tyg. przez cały dzień i 2 x w tyg. pół dnia). Bezpłatne miejsca parkingowe do dyspozycji gości.

Wyposażenie/wyżywienie: przestronne pokoje w budynku sąsiednim posiadają prysznic/WC i TV 



kablową. Nowoczesne pokoje w budynku głównym posiadają oprócz tego telefon, radio i suszarkę 
do włosów. Zawarte w cenie wyżywienie HB obejmuje bufet śniadaniowy, a także 3-daniowe menu 
do wyboru (wybór spośród 2 dań głównych). Tygodniowo organizowane są bufety tematyczne, 
również ze specjalną ofertą dla dzieci. Posiłki serwowane są w budynku głównym.Pokój 2-
os./dostawka</B>: prysznic/WC (Typ A), HB przytulne pokoje z TV kabl.

Termin Cena za os. dorosłą

28.11-30.04 2075 zł
                     *pobyt 7 dni sobota-sobota

ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-5 lat GRATIS, 6-12 lat
-50%,13 lat lub osoba dorosła na trzeciej dostawce -30%.

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal
Iduna, wyżywienie HB, korzystanie z małego centrum wellness.

CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego,opłaty klimatycznej 2
Euro/os./dzień.

Bad Kleinkirchheim, położony w Karyntii, słynie nie tylko z gorących źródeł leczniczych, ale także z 
wielu wspaniałych tras zjazdowych. Gorące źródła mają największe znaczenie zimą, kiedy po całym 
dniu na nartach, narciarze mogą odpocząć w relaksacyjnych ciepłych wodach. Trasy narciarskie w 
Bad Klainkirchheim zaliczane są do łatwych i średnio trudnych. Jedyną trasą zawodową jest trasa 
zjazdowa z Kaiserburg – FIS K 70 Franz Klammer. 

Pensjonat Anna 

Pensjonat  Anni jest w centrum pięknego regionu narciarskiego Bad Kleinkirchheim, w otoczeniu 
Gór Nock Karyntii. Świetna lokalizacja (100 m od centrum tenisowego, 250 m do spa rzymskich 
łaźni i 450 metrów do Kaiserburgbahn) Wszystkie pokoje dwuosobowe oraz pokoje rodzinne 
wyposażone są w telewizję kablową, wannę / prysznic, WC i balkon. 

05.12-19.12
09.01-30.01

19.12-09.01
30.01-27.02

05.03-03.04

Cena za os. dorosłą w DBL 1175 zł 1370 zł 1889 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota 



CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie BB,karnet 
narciarski 6 dni Bad Kleinkirchheim/St.Oswald w terminie od 05.03-02.04.CENA NIE OBEJMUJE: 
karnetu narciarskiego.

Apartament Bel Monte 

Nowy kompleks apartamentów "Bel Monte" położony jest w bliskim sąsiedztwie basenów 
termalnych Romerbad oraz kolejki Kaiserburgbahn. Apartamenty są bardzo komfortowo , wygodnie
i przytulne i urządzone, widok z apartamentów wychodzi na południe, z widokiem na 
Kaiserburg.Wyposażenie: kuchnia - kuchenka z 4 palnikami, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, 
lodówka z zamrażarką. Apartament 6-8 os.:przedpokój, sypialnia (łóżko małżeńskie), łazienka z 
prysznicem i bidetem, oddzielne WC, kuchnia (kuchnia z jadalnią i podwójną rozkładaną sofą) z 
dużym balkonem. Na kolejnej kondygnacji znajduje się - duży pokój dzienny z miejscami do spania 
(łóżko małżeńskie, dostawka i podwójna kanapa), duża łazienka z prysznicem, WC i bidetem. W 
apartamencie 2 TV-SAT.Apartament 4-6 os.:przedpokój, sypialnia  2 osobowa, sypialnia z łóżkiem 
piętrowym, łazienka, WC osobno, pokój dzienny z aneksem kuchennym, miejscami do spania, duży 
balkon.

Termin Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

Cena za Apartament 8
os.

05.12-19.12
09.01-30.01
27.02-05.03

3745 zł 4749 zł 5420 zł

19.12-26.12
20.02-27.02

4300 zł 5310 zł 5869 zł

26.12-02.01 5869 zł 6705 zł 7825 zł

30.01-20.02 4860 zł 5420 zł 6539 zł

05.03-02.04 6325 zł 7425 zł 9625 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna,bielizna pościelowa,karnet
narciarski 6 dni Bad Kleinkirchheim/St.Oswald w terminie 05.03-02.04. CENA NIE OBEJMUJE: : 
opłaty klimatycznej 3 Euro/os./dzień-dzieci do 16 roku życia 0,5 Euro/os./dzień, końcowe 
sprzątanie od 60-75 Euro/apartament.



Apartament Binder

Apartamenty  jest naprzeciwko kolejki linowej blisko  Zamku Cesarskiego i Roman Bath termalne w 
Bad Kleinkirchheim.Każdy apartament posiada balkon z widokiem na góry. Wszystkie wyposażone 
są w kuchnię, łazienkę i telewizję satelitarną.Przystanek autobusu dla narciarzy i restauracja są 3 
minuty spacerem od hotelu, a szkółka narciarska można dojechać w zaledwie 5 minut spacerem od 
obiektu.Apartament 4/5/6 os.A: 1 duża sypialnia z 20 m² (łóżko małżeńskie + dodatkowe łóżko), 1 
sypialnia (łóżko małżeńskie), pokój dzienny (łóżko małżeńskie) oraz duży stół, oddzielna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, przedpokój , balkon (strona południowa - zobaczyć Pałac cesarza); 2 x 
telewizor.Apartament 6 os.B: 1 sypialnia (łóżko małżeńskie + łóżko dla dziecka), 1 duża sypialnia z 
28 m² (łóżko małżeńskie + 2 łóżka), duża kuchnia z jadalnią, prysznic, oddzielne WC, przedpokój, 
duży salon balkon (południe boczne - Zobacz Pałac cesarza) 2 x telewizję satelitarną.

Termin Cena za Apartament 4
os.A

Cena za Apartament 6
os.A

Cena za Apartament 8
os.A

19.12-02.01 5588 zł 5979 zł 6426 zł

02.01-09.01
30.01-20.02

4470 zł 4749 zł 5029 zł

16.01-23.01 3185 zł 3520 zł 3855 zł

23.01-30.01
20.02-05.03

3910 zł 4190 zł 4470 zł

05.03-02.04 6050 zł 6875 zł 7700 zł
* pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, bielizna 
pościelowa ,miejsce parkingowe, karnet narciarski 6 dni Bad Kleinkirchheim/St.Oswald w terminie 
05.03-02.04. CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej ok 3 Euro/os./dzień, końcowe sprzątanie 55
Euro/apartament,mały pies 20 Euro/tydzień.

Apartament Isola



Budynek zlokalizowany jest w spokojnej i słonecznej części dzielnicy Untertschern - Bad 
Kleinkirchheim. Termy St. Kathrein oraz kolejka Mainbrunnbahn (wyciąg krzesełkowy) znajdują się 
w odległości 10 minut drogi od budynku. Przytulne, wygodne i funkcjonalnie urządzone 
apartamenty gwarantują turystom udany wypoczynek.Apartament   2 os.:składa się z pokoju 
dziennego z dwoma pojedynczymi łóżkami, wyposażonej kuchni (naczynia, sztućce, kuchenka, 
lodówka). Łazienka, WC, TV-kab., radio, telefon, balkon.Apartament 4 os.: kłada się z sypialni z 
dwoma pojedynczymi łóżkami, pokoju dziennego z podwójną rozkładaną kanapą, wyposażonej 
kuchni (naczynia, sztućce, kuchenka, lodówka). Łazienka, WC, TV-kab., radio, telefon, balkon.  

Termin Cena za Studio 2 os. Cena za Apartament 4 os.

19.12-26.12
02.01-09.01

1450 zł 2515 zł

26.12-02.01 2400 zł 3715 zł

09.01-30.01
13.02-05.03

1285 zł 2235 zł

30.01-13.02 1450 zł 2905 zł

05.03-02.04 3080 zł 5005 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal induna,bielizna 
pościelowa,karnet narciarski 6 dni Bad Kleinkirchheim/St.Oswald w terminie 05.03-02.04. CENA 
NIE OBEJMUJE: końcowe sprzątanie 30-40 Euro/apartament, opłaty klimatycznej 3 Euro/os./dzień-
dzieci do 16 roku życia 0,50 Euro/os./dzień.

Apartament Taferner

Położone są niedaleko kompleksu basenów termalnych Romerbad - 200m, kolejki 
"Kaiserburgbahn", nartostrady i lodowiska. Wszystkie są standardowo wyposażone: radio, TV 
kablowa i sat, ekspres do kawy, lodówka. W apartamentach zakaz palenia.Apartament 2  os. A: 
pokój mieszkalno-sypialny z 2 łóżkami , aneks kuchenny, kącik jadalny, prysznic, WC. Apartament 3 
os. B:  sypialnia z 2 łóżkami, pokój mieszkalno-sypialny z łóżkiem 1 osobowym, aneks kuchenny, 
kącik jadalny, prysznic, WC.Apartament 4 os. C:  sypialnia z 2 łóżkami, pokój mieszkalno-sypialny z 
2 osobową rozkładaną kanapą, aneks kuchenny, kącik jadalny, prysznic, WC.Apartament5 os. D: 2 
sypialnie, pokój mieszkalno - sypialny z 1 osobową kanapą, z aneksem kuchennym i kącikiem 
jadalnym, 2 łazienki z prysznicem i WC.

Termin Cena za Studio 2
os.

Cena za Studio 3
os.

Cena za
Apartament 4 os.

Cena za
Apartament 5 os.

05.12-26.12
13.02-20.02

2346 zł 2739 zł 3350 zł 4300 zł

26.12-02.01 2738 zł 3630 zł 4300 zł 5196 zł



02.01-09.01
30.01-13.02

1789 zł 2235 zł 2905 zł 3855 zł

27.02-19.03 1399 zł 1789 zł 2515 zł 3350 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE:  zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna,  pościel, ręczniki i ścierki 
kuchenne.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 3 Euro/os./dzień-dzieci do 16 roku życia  0,50 
Euro/os./dzień, zużycie prądu, wody,gaz wg. licznika, końcowe sprzątanie od 25-55 
Euro/apartament w zależności od jego wielkości,kaucji zwrotnej od 100-150 
Euro/apartament,zwierzęta małe 3 Euro/dzień.

Rezydencja WaldNowy kompleks apartamentów w centrum Kleinkirchheim - blisko Maibrunnbahn 
i wyciągu:. Spa St. Kathrein / 600 m lub 7 minut; Bach Wyciąg / 300 m lub 4 minuty;Maibrunnenlift 

600 m lub 7
minut.Apartamenty  bardzo wysokiej jakości, komfortowe.Wyposażenie:Internet (za opłatą - € 15, -
/ za dostęp), zmywarka, kuchenka, duża lodówka z zamrażarką, ekspres do kawy, czajnik, kuchenka 
mikrofalowa, przechowalnia nart, w każdym apartamencie znajdują się 2 x telewizor, meble 
balkonowe, podziemny parking.Apartament 4 os.A: dwupokojowy, składających się z: Salon / 
jadalnia z aneksem kuchennym i otwartą podwójną rozkładaną sofą i balkonem, sypialnia z łóżkiem
małżeńskim, łazienka (prysznic / WC / bidet) oraz schowek na narty.Apartament 6 os.B: 
trzypokojowy, składających się z:Salon / jadalnia z aneksem kuchennym i otwartą podwójną 
rozkładaną sofą i tarasem na parterze, jedna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka (prysznic / 
WC / bidet),sypialnia z podwójnym łóżkiem i łazienką (prysznic / WC / bidet) w pokoju i 
balkon.Apartament 7 os.C: na dwóch piętrach ze schodami:Salon / jadalnia z aneksem kuchennym 
i otwartą podwójną rozkładaną sofą i balkonem, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka 
(prysznic / WC / bidet).Na poddaszu : sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym. 
Apartament 6 os.D: na dwóch piętrach ze schodami:Salon / jadalnia z aneksem kuchennym i 



otwartą podwójną rozkładaną sofą i balkonem, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka (prysznic /
WC / bidet).Na poddaszu : sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami i łazienką (prysznic / WC / 
bidet) w pokoju. Apartament 6 os.E: na poddaszu dla 6 osób (około 73 m²) na dwóch piętrach ze 
schodami:Salon / jadalnia z aneksem kuchennym i otwartą podwójną rozkładaną sofą i balkonem, 
sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka (prysznic / WC / bidet).Na poddaszu : sypialnia z 
podwójnym łóżkiem i łazienką (prysznic / WC / bidet) w pokoju. Apartament 8 os.F: na dwóch 
piętrach ze schodami:Salon / jadalnia z aneksem kuchennym i otwartą podwójną rozkładaną sofą i 
balkonem, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, łazienka (prysznic / WC / bidet).Na poddaszu : sypialnia 
z podwójnym łóżkiem i łazienką (prysznic / WC / bidet) w pokoju, sypialni z podwójnym łóżkiem. 

Termin Cena za Apartament 4
os.

Cena za Apartament 6
os.

Cena za Apartament 8
os.

05.03-19.12
09.01-23.01

3520 zł 4190 zł 6146 zł

19.12-26.12
20.02-27.02

4190 zł 4919 zł 6705 zł

26.12-02.01 5750 zł 6426 zł 7825 zł

30.01-20.02 4580 zł 5755 zł 6985 zł

27.02-05.03 3070 zł 3630 zł 4749 zł

05.03-02.04 6325 zł 7975 zł 9625 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna,karnet narciarski 6 dni Bad 
Kleinkirchheim/St.Oswald  w terminie 05.03-02.04.CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 3 
Euro/os./dzień-dzieci do 16 roku życia 0,50 Euro/os./dzień,końcowe sprzątanie od 55-85 
Euro/zakwaterowanie.

Fliess im Oberinntal

Hotel Traube 3* 

Na wysokości ok. 1073 m n.p.m., w centrum miejscowości Fliess im Oberinntal, na terenie Parku Narodowego 
Kaunergrad w austriackim Tyrolu. Do Landeck ok. 9 km, do Innsbrucka ok. 60 km.

Wyciągi narciarskie: do najbliższych wyciągów ośrodka narciarskiego Venet ok. 3,5 km. Przystanek skibusa 
(gratis) znajduje się przed obiektem. Do wyciągów regionu narciarskiego Serfaus-Fiss-Ladis ok. 18 km (skibus za 
opłatą), do popularnego Ischgl ok. 35 km, do Lodowca Kaunertaler ok. 48 km.



Wyposażenie: recepcja, hall, bar, restauracja, ogrzewana przechowalnia
sprzętu narciarskiego, parking (gratis). Hotel posiada 3 piętra.

Sport i relaks: strefa wellness (ok. 90 m2, wstęp dla osób pow. 15 r.ż., czynne
w określonych godz.) - bezpłatnie sauna, łaźnia parowa, kabina Infrared, strefa
relaksacyjna, prysznice z masażem oraz płatne solarium (ok. 6 euro/10 min,
czynne 07.00-22.00). W Serfauss duży park zabaw dla dzieci ze szkółką
narciarską (płatny), w Fis-Ladis przedszkole dla dzieci (płatne).

Pokoje: hotel dysponuje pokojami dwuosobowymi oraz dwuosobowymi
pokojami z możliwością jednej lub dwóch dostawek. Łazienka z WC; telefon,
TV-Sat. Pokoje z możliwością dostawek posiadają balkon.

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu.

Termin Cena za os. dorosłą w DBL

19.12-09.04 1445 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-6 lat GRATIS,6-11 lat -50%,12-16 lat 
-25%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie BB-na zapytanie opcja HB.

CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 1,20 Euro/os./dzień.

SZWAJCARIA
Pontresina  należąca do ulubionych miejscowości wypoczynkowych już od końca XIX wieku, gdzie 
język retoromański wciąż odgrywa ważną rolę, jest bardzo ciekawą propozycją dla narciarzy 
szukających również innych atrakcji. Bardzo łatwo się stąd dostać na jedną z wielu tras narciarskich 
o łącznej długości 350 kilometrów (z trasą na lodowcu Diavolezza na czele). Oprócz tego czeka 
jeszcze 180 kilometrów tras biegowych i tyleż samo tras dla miłośników pieszych wędrówek. 
Urokliwy kościółek z XII wieku, z niezwykłymi freskami z nieco późniejszego okresu, muzeum, 
zabytkowa XIII wieczna wieża i liczne XVII i XVIII wieczne, typowe dla tego regionu domki to 
propozycje dla chcących lepiej poznać ten zakątek. W drugą niedzielę marca ma tam miejsce, 
niezwykły, masowy bieg narciarski, w którym bierze udział nawet do 120 000 uczestników! 

HOTEL SCHLOSS WELLNESS & FAMILY 4*

Ten imponujący hotel mieści się w zamku z końca XIX wieku. Oferuje on luksusowe pokoje oraz klub
dla dzieci, w którym organizowane są rozmaite zajęcia. Dorośli mogą bezpłatnie korzystać z 
nowoczesnego spa i krytego basenu. W całym budynku zapewniono ponadto bezpłatny 



bezprzewodowy dostęp do Internetu.Ze spa w hotelu Schloss Wellness & Family roztacza się piękny
widok na dolinę Roseg. Goście mogą tu korzystać z zabiegów kosmetycznych i masaży. Do ich 
dyspozycji jest także nowoczesny kryty basen, wanna z hydromasażem i różne sauny.

Przestronne i komfortowe pokoje wyposażone są w drewniane meble. Z pokoi roztacza się 
wspaniały widok na Górną Engadynę i lodowce masywu Bernina.Przez cały dzień klub Birba 
zapewnia profesjonalną opiekę nad dziećmi. Najmłodsi mogą tu także nauczyć się jeździć na 
nartach, jak również wziąć udział w różnych grach i eksperymentach.W hotelu Wellness & Family 
działa duży bar w holu z pięknie sklepionym sufitem i sięgającymi od podłogi do sufitu oknami. 
Obiekt oferuje również restaurację bufetową oraz restaurację serwującą tradycyjne i nowoczesne 
dania do wyboru z karty.

Przed budynkiem rozpoczyna się trasa narciarstwa biegowego. Od słynnego ośrodka narciarskiego 
St. Moritz dzieli obiekt 5 km. Autobus dla narciarzy zatrzymuje się przed hotelem Schloss Wellness 
& Family.

16.01-30.01
19.03-26.03

02.01-09.01 09.01-16.01 30.01-06.02
27.02-12.03

06.02-20.02 20.02-27.02 12.03-19.03

Cena za os. dorosłą
w DBL

3880 zł 5240 zł 6760 zł 4040 zł 4440 zł 4200 zł 3480 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-2 lata GRATIS,3-12 lat 
-50%,13 lat oraz osoba dorosła na trzeciej dostawce -30%.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal
Iduna, wyżywienie HB,korzystanie z wellness,mini club noworoczna
kolacja,animacje w języku włoskim.CENA NIE OBEJMUJE:karnetu
narciarskiego Engadin 35 CHF/os.powyżej 6 rok
życia/dzień,łóżeczko dla dziecka 9 CHF/dzień-płatne w hotelu,lunch
23 CHF/os./dzień-płatne w hotelu,opłaty klimatycznej,miejsce
garażowe.

Otoczone górami Sankt Moritz przegląda się w tafli jeziora. Być
może trochę narcystycznie, ale czemu się dziwić? Przecież to prawdziwy klejnot, oaza luksusu i 
salon elit. To tu właśnie przed 150 laty narodziła się moda na zimowy wypoczynek w szwajcarskich 
Alpach.

SŁOWACJA
Tatrzańska Łomnica to pierwsze uzdrowisko klimatyczne, jakie powstało w Tatrach. Amatorzy 
białego szaleństwa mają do dyspozycji prawie 9 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. 
Na zaawansowanych narciarzy czeka czarna trasa w ośrodku Skalnate Pleso, jedna z najbardziej 
stromych w Tatrach. Zakupione karnety narciarskie obowiązują również na terenie Strbskiego Plesa 
oraz Smokovca co zwiększa możliwości szusowania.

HOTEL SLOVAN 3*



Ten nowoczesny hotel położony jest w centrum Tatrzańskiej Łomnicy i oferuje piękne widoki na 
Wysokie Tatry. Hotel zapewnia doskonałe zaplecze rekreacyjne oraz bezpłatny parking.Stylowe i 
kolorowe pokoje w hotelu Slovan wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej oraz obejmują miejsce do pracy i wyłożoną kafelkami łazienkę. 
Niektóre pokoje dysponują balkonem z widokiem na Łomnicę.Hotelowe zaplecze relaksacyjne 
obejmuje basen z dyszami do hydromasażu, saunę parową i gabinet masażu. W hotelu Slovan 
dostępne są również stoły bilardowe, stoły do ping ponga, piłkarzyki oraz plac zabaw dla 
dzieci.Hotelowa restauracja serwuje śniadania w formie bufetu oraz kolacje z wyborem dań z karty 
lub daniami podanymi w formie bufetu. Potrawy przygotowywane są na bazie lokalnych 
sezonowych produktów. Elegancka kawiarnia z barem zaprasza na regionalne wina.Dworzec 
kolejowy Tatrzańska Łomnica oddalony jest od hotelu o 1 km. Od stacji kolejki linowej na Łomnicki 
Szczyt dzieli hotel 250 metrów.

05.12-23.01 23.01-02.04

Cena za os. dorosłą w DBL 2095 zł 2279 zł
*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: dzieci do 12 roku życia 1439 
zł/os.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie,ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie 
HB,korzystanie z basenu,sauny.CENA NIE OBEJMUJE: karnetu narciarskiego,opłaty klimatycznej 1 
Euro/os./dzień.

HOTEL URAN 3*

Hotel Sorea Urán jest usytuowany u podnóża Łomnicy, 500 metrów od dworca kolejowego w 
Tatrzańskiej Łomnicy i kolejki linowej. Obiekt oferuje pokoje z balkonem i kryty basen.Na terenie 
obiektu znajduje się boisko do piłki nożnej, wypożyczalnia rowerów górskich oraz spa. Dzieci mogą 
spędzać czas na placu zabaw lub w sali zabaw.Każdy pokój w hotelu Sorea Urán oferuje prywatną 
łazienkę, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz balkon z widokiem na 



góry.Restauracja serwuje dania kuchni międzynarodowej i specjały z regionu Wysokich Tatr.Goście 
mogą korzystać z bezpłatnego prywatnego parkingu. Miejsca parkingowe w garażu dostępne są za 
dodatkową opłatą.

12.12-19.12 19.12-26.12
19.03-02.04

26.12-02.01 02.01-09.01
13.02-05.03

09.01-13.01 05.03-19.03

Cena za os. dorosłą w
DBL

1189 zł 1699 zł 2399 zł 1480 zł 1410 zł 1275 zł

*pobyt 7 dni sobota-sobota ZNIŻKI DLA DZIECI przy 2 os. dorosłych: 0-8 lat GRATIS.

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie, ubezpieczenie KL/NNW Signal Iduna, wyżywienie HB,  wifi, 
kącika dla dzieci, miejsce parkingowe, 1 wejście do centrum wellness, korzystanie z tenisa 
stołowego.

CENA NIE OBEJMUJE: opłaty klimatycznej 1 Euro/os./dzień,łóżeczko dziecięce 2 Euro/dzień.

FERIE ZIMOWE

18 - 31 stycznia  2016 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,wielkopolskie

25 stycznia - 7 lutego 2016 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie

1-14 lutego 2016 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

15-28 lutego 2016 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie



SNOW SUN & FUN


