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- TRAVELINFO
Nasza flota - technologia Made in Germany
Nasza firma postawiła na jakość, wygodę i bezpieczeństwo po-
dróży. Do naszych wyjazdów używamy autokarów klasy luksu-
sowej SETRA. Model jest produkowany w Niemczech w wersjach 
trzy, cztero i pięciogwiazdkowych. Autokary marki SETRA są 
uważne za jedne z najlepszych autokarów na świecie. Zapewniają 
maximum bezpieczeństwa i komfortu podczas podróży. Nasze 
autokary wyposażone są w trzy systemy hamowania: ABS, Retar-
der i ogranicznik prędkości. W okresach zimowych dla zapewnie-
nia maximum bezpieczeństwa, nasze autokary wyposażone są 
kompletnie w typowo zimowe opony. Nasi kierowcy posiadają 
wieloletnie doświadczenie zdobyte na drogach krajowych i za-
granicznych podczas wielu zrealizowanych przez nas wycieczek 
wieloetapowych dla touroperatorów krajowych i zagranicznych. 
Referencje na zapytanie.
Pleasant Air na pokładzie
Nasze dalekobieżne autokary są klimatyzowane, dzięki czemu 
zapewniają komfortową podróż w okresie letnim. Szczególnie 
autokary turystyczne Setra charakteryzują się tym iż temperatu-
ra wewnątrz pojazdu jest wyrównana i nie ma w nich poczucia 
przeciągów. Każda osoba ma zróżnicowane odczucie tempera-
tury. Jeśli są osoby szczególnie wrażliwe na zimno lub przeciągi, 
zalecamy wziąć ze sobą lekką kurtkę lub szal.
Czas podróży i przerw
Wszystkie wycieczki są planowane tak, że istnieje wystarczająco 
dużo czasu na przerwy i na zapewnienie kierowcy ustawowego 
czasu pracy. Dłuższe wycieczki obsługiwane są przez dwóch kie-
rowców. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń,zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany trasy lub programu wycieczki - imprezy.
Relaks i wygoda w podróży
Nasze luksusowe autokary nawet przy podróżach długodystanso-
wych zapewniają komfort i relaks, a umożliwiają to:
• elektroniczne sterowanie klimatyzacją
• WC z umywalką
• siedzenia rozkładane - sypialne
• 83 – 100 cm odstęp między siedzeniami
• lampki do czytania przy każdym siedzeniu
• regulowany podnóżek
• składane stoliki
• podwójne szyby do izolacji akustycznej i ochrony cieplnej
• kuchnia z lodówką
• wideo, DVD 
W naszych autokarach obowiązuje absolutny zakaz palenia tyto-
niu dzięki czemu panuje w nich przyjemny klimat.
Limit bagażowy
Każdy autokar posiada ścisłe ograniczenia określone przez usta-
wodawcę, dotyczące ilości przewożonych pasażerów jak i  wagi 
bagażu. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy aby bagaż oso-
bisty nie przekraczał 20 kg na osobę.
Ubezpieczenie
Każdy uczestnik organizowanej przez nas wycieczki posiada 
ubezpieczenie NNW do 15 tys. zł w kraju oraz KL za granicą do 
15  tys. EURO i bagażu do 1000 zł. Ubezpieczenie nie obejmuje 
chorób przewlekłych. Zalecamy, aby wykupić dodatkowe ubez-
pieczenie prywatne na podróże zagraniczne, a w szczególności 
na wyjazdy zimowe.
Paszport i wiza
Uczestników wyjazdów podczas podróży zagranicznych w  kra-
jach UE obowiązuje posiadanie ważnego dowodu tożsamości lub 
paszportu. Podczas podróży do Rosji i Ukrainy, albo innych krajów 
poza UE, termin ważności paszportu musi wynosić co najmniej 6 
miesięcy od daty zakończenia wycieczki.

Minimalna liczba uczestników
Dla wszystkich organizowanych podróży minimalna liczba 
uczestników to co najmniej 25 osób. W przeciwnym razie zastrze-
gamy sobie prawo do anulowania wycieczek i powiadomienia 
uczestników nie później niż do 7 dni przed wyjazdem.
Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać pocztą e-mail lub telefonicznie, bądź 
dokonać rezerwacji we współpracujących biurach podróży. Adre-
sy i kontakt dostępny w zakładce na stronie internetowej.
Ulubione miejsce w autokarze
Istnieje możliwość rezerwacji ulubionego miejsca w autokarze. 
Im wcześniej zdecydujesz się na podróż, tym większy jest Twój 
wybór. Plan miejsc można znaleźć na stronie 31.
Warunki płatności
Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 
min 30% wartości imprezy. Pozostałą część należy uiścić nie póź-
niej niż 21 dni przed terminem wyjazdu. Niedotrzymanie powyż-
szego terminu oznacza rezygnację Klienta z wycieczki.
Z grupą taniej
Podróżowanie w grupie jest nie tylko bardzo przyjemne, ale także 
tańsze. W przypadku rezerwacji przez osoby indywidualne wyjaz-
dów dla grup min 10 osobowych, każdy pełnopłatny uczestnik 
otrzymuje 5% zniżki, która będzie wypłacona po zakończeniu 
podróży. Nie stosuje się to do wyjazdów jednodniowych, dwu-
dniowych wyjazdów na imprezy oraz pielgrzymek.
Dzieci mile widziane
Dzieci do 10 lat otrzymują 50% zniżki. Warunkiem jest nocleg 
w pokoju rodziców (dostawka).
Nasz prezent urodzinowy dla Ciebie
Jeżeli podczas wycieczki wypada Państwu dzień urodzin lub rocz-
nicy ślubu, przy rezerwacji proszę zwrócić naszą uwagę, abyśmy 
nie przeoczyli okazji i osobiście mogli pogratulować i  wręczyć 
mały upominek - niespodziankę.
Dodatkowe miejsca odjazdu
Istnieje możliwość odbioru uczestników poza wyznaczonymi 
miejscami zbiórki (w miarę możliwości), po wcześniejszym zgło-
szeniu tego faktu.
Poczęstunek śniadaniowy
W dniu wyjazdu serwowany jest z pokładu autokaru poczęstunek 
śniadaniowy dla wszystkich uczestników wycieczki.

  Audio system oprowadzania grup
Audioguide jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup 
stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Każdy z Pań-
stwa otrzymuje niewielki, indywidualny odbiornik. Przewodnik 
korzystając z nadajnika i mikrofonu, dociera z przekazem informa-
cji do każdego z uczestników wycieczki. W przypadku zagubienia 
lub uszkodzenia odbiornika uczestnik zostaje obciążony jego 
kosztami w wysokości 50 zł. 

            Taxi
Przy niektórych wycieczkach oznaczonych symbolem „TAXI” 
możecie Państwo bezkosztowo skorzystać z tej usługi. Zostaną 
Państwo odebrani spod domu taksówką albo mikrobusem i za-
wiezieni do miejsca odjazdu autokaru. Usługa obejmuje teren 
Trójmiasta.
Bezpieczeństwo podczas wycieczek autokaro-
wych.
W transporcie osobowym bezpieczeństwo jest najważniejszym 
elementem, dlatego traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, po-
nieważ zawsze lepiej jest zwrócić uwagę na możliwe zagrożenie, 
niż czekać aż coś się stanie. Istnieje wiele rozsądnych i skutecz-

nych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyruszają-
cego w trasę autokaru.. Niektóre z nich przejmuje ustawodawca, 
podczas gdy inne przyjmują na siebie pasażerowie. Ale większość 
z nich jest wymagana od przedsiębiorców i ich pracowników.
Jesteśmy tego świadomi, dlatego robimy więcej aby zapewnić 
maksimum bezpieczeństwa dla naszych klientów. Autokar pozo-
staje zawsze najbezpieczniejszym środkiem transportu w  prze-
wozach osobowych. Osobą odpowiedzialną za bezpośrednie bez-
pieczeństwo w autokarze jest kierowca. Dlatego też nasi kierowcy 
odbywają regularne szkolenia w zakresie przepisów dotyczących 
bezpiecznego i odpowiedzialnego przewozu osób.
Zgodność ustawowego czasu pracy - prowadzenia pojazdu i od-
poczynku jest dla nas priorytetem.
Wyposażenie autokarów
Autokary są wyposażone w odpowiednie środki bezpieczeństwa 
o których istnieniu oraz umiejscowieniu powinien wiedzieć każdy 
pasażer. Są to następujące urządzenia:
• młotki awaryjne
• zawory awaryjne do drzwi
• wyjścia awaryjne
• gaśnice
• zestawy pierwszej pomocy 
Są one regularnie sprawdzane pod kątem prawidłowego funkcjo-
nowania i integralności. Kierowca powinien poinformować, gdzie 
te urządzenia są i jak z nich korzystać.
Właściwe zachowanie w autokarze
Podczas hamowania i przyspieszania w autokarze generowane 
są siły pojazdu i pasażerów. Niektórzy ludzie nie mają pojęcia, jak 
ogromna siła powstaje podczas ostrego hamowania nawet przy 
małej prędkości.
Dlatego podczas jazdy autokarem, każdy pasażer powinien być 
zapięty pasem bezpieczeństwa. Chodzenie nawet do toalety po-
winno być ograniczone do minimum, a jeżeli przemieszczanie się 
jest konieczne to korzystajmy ze stałych, bezpiecznych uchwytów.
Na pokładzie autokarów obowiązuje zakaz palenia papiero-
sów i spożywania alkoholu. Biorąc pod uwagę bezpieczeń-
stwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się 
podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w 
trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie prze-
jazdu autokaru.
Możliwość korzystania z toalet w autokarach, ze względu na ich 
małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona 
do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet pub-
licznych podczas przerw w podroży i zabranie ze sobą drobnych 
monet (bilonu) na związane z tym płatności.
Obsługa może odmówić zabrania na pokład autobusu osób nie-
trzeźwych.
Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierow-
ców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpie-
czeństwa i organizacji przewozu lub przejazdu.
Nawet torby, które nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą 
doprowadzić do zagrożenia. W wyjątkowej sytuacji, należy za-
chować spokój i zwrócić uwagę na instrukcje. Kierowca wie do-
kładnie jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo, objaśni sposób 
korzystania ze sprzętu bezpieczeństwa i pomoże w prawidłowym 
ułożeniu bagażu podręcznego. Bezpieczeństwo pasażerów jest 
dla nas najważniejsze.
Jeśli wszyscy będą działać odpowiedzialnie, to ryzyko niebezpie-
czeństwa będzie zredukowane do minimum i wszyscy będą mo-
gli cieszyć się z udanego wyjazdu. Życzymy przyjemnej podróży!

tel. kom.  +48 605 665 838
 +48 691 891 590
tel.  +48 58 671 49 59
 +48 58 671 49 58
email: ats@ats.gpe.pl
www.ats.gpe.pl

ATS Sp. j. M. Animucka i spółka

84-230 Rumia, ul. Ślusarska 25-27

woj. pomorskie

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ

KRS 0000320970
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- O NAS
 Podróżowanie od lat jest naszą inspi-
racją, dlatego staramy się sprostać wszel-
kim Państwa oczekiwaniom. Nasza firma 
powstała przed siedemnastoma laty jako 
firma rodzinna i w takiej też atmosferze 
staramy się organizować nasze wyciecz-
ki. Cenimy sobie wysoki profesjonalizm 
i odpowiedzialność. Dbamy o  szczegóły, 
a zarazem przywiązujemy dużą wagę do 
komfortu podróży. Do Państwa dyspozy-
cji oddajemy naszych doświadczonych 
współpracowników i komfortowo wy-
posażone autokary marki SETRA. Wielką 
wagę przykładamy również do profesjo-
nalnego transportu jakże ważnego dla 
Państwa specjalistycznego sprzętu nar-
ciarskiego i  rowerowego. Organizujemy 

kompleksowe wyjazdy na narty do Austrii 
i do Włoch oraz cieszące się coraz większą 
popularnością wycieczki rowerowe po 
kraju i zagranicy. 
 Mamy wielu zadowolonych, stałych 
klientów – głównie emerytów, dla któ-
rych negocjujemy najlepsze ceny. Nasza 
oferta turystyczna jest dostosowana do 
klientów indywidualnych i grup zorga-
nizowanych. Zachęcamy do zapoznania 
się z  ofertami katalogu 2016/2017 i być 
może wyboru jednej z wielu propozycji. 
Chętnie służymy pomocą w wyborze i w 
rezerwacji. 
 Co może być piękniejszego, niż wę-
drować po świecie? Poznawać ludzI, kra-
je i  naturę... a wspomnienia i wrażenia 

zabrać ze sobą do domów i zachować je 
w pamięci...

ZEZWOLENIE 
Wpis nr 381 do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych 
Marszałka Województwa Pomorskiego.

UBEZPIECZENIE
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A

 Z przyjemnością przedstawiamy 
Państwu nasz katalog zimowy na rok 
2016/2017, w którym zamieściliśmy pro-
pozycję wyjazdów do najatrakcyjniejszych 
regionów w Polsce i za granicą. Mamy na-
dzieję, że przedstawione oferty będą dla 
Państwa odpowiednią zachętą do lepsze-
go poznania lub ponownego odwiedzenia 
wielu ciekawych, a  często nieodkrytych 

miejsc w  kraju, aby to nie Państwa doty-
czyły słowa znanego polskiego przysłowia“ 
cudze chwalicie, swego nie znacie... “.
 Jesteśmy również otwarci na Państwa 
propozycje wyjazdów do innych cieka-
wych miejsc w kraju i w Europie.
 Każdą wycieczkę możemy dostosować 
specjalnie do Państwa potrzeb.

Zapraszamy

SZANOWNI PAŃSTWO

Podróżuj 
z nami!

Rezerwacja indywidualna Rezerwacja grupowa 
i wynajem autokarów

81-355 Gdynia
ul. Wójta Radtkego 36

Hala Targowa, box nr 15
tel. 58 520 51 95

kom. 515 394 390 / 515 394 392
e-mail: gdynia@atstravel.pl

84-230 Rumia, ul. Ślusarska 25-27
kom. +48 605 665 838, +48 691 891 590
tel.: +48 58 671 49 59, +48 58 671 49 58

e-mail: ats@ats.gpe.pl
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TRENTINO
Alpy są rozległe. Dlaczego Trentino? Wszystko jest kwestią wyboru. Powodów, by odwiedzić Trentino jest 
wiele. Tutaj są Dolomity. „Blade góry” wznoszą się w niebo jak kamienne katedry, skalne pałace, pierwotne po-
mniki - niepowtarzalne w swym nieokiełznanym pięknie, wyjątkowe. Od 2009 roku są na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. To tu doświadczyć można niezwykłego fenomenu natury, zjawiska „Enrosadiry”, o którym pisali 
z zachwytem już dziewiętnastowieczni poeci romantyzmu. Niemniej jednak, Dolomity to nie tylko niezapomniane 
widoki. To również raj dla miłośników narciarstwa. Setki kilometrów doskonale przygotowanych tras należących 
do dwóch wielkich regionów narciarskich: Dolomiti Superski i Skirama Dolomiti Adamello Brenta, które zbiegają 
się w granicach Trentino. Region Dolomiti Superski to największa na świecie „narciarska karuzela”, część której 
leży na terytorium Trentino. 
Karnet Dolomiti Superski otwiera drogę do 12 stacji narciarskich rozsianych wzdłuż Val di Fassa, Val di Fiemme 
i San Martino di Castrozza, u stóp szczytów Cermis, Catinaccio i Marmolady. W cenie karnetu – prócz fantastycz-
nych krajobrazów – mamy również gwarancję śniegu, bowiem w regionie znajduje się aż trzy tysiące nowoczes-
nych armatek śnieżnych. Co więcej, dzięki uruchomionemu w sezonie 2015/2016 połączeniu Alba – Col dei Rossi, 
z miejscowości Alba i Penia, na słynną Sellarondę dostaniemy się nowoczesną gondolą w niecałe 5 minut. 
Karnet Skirama Dolomiti Adamello Brenta – to gwarancja świetnych i pewnych warunków narciarskich i 340 
km tras wyposażonych w system zaprogramowanego naśnieżania (wobec łącznej długości tras wynoszącej 380 
km), wyciągi narciarskie do 3000 m (Lodowiec Presena-Tonale – tu narciarstwo można uprawiać również latem, od 
maja do lipca) oraz położenie geograficzne, sprzyjające opadom śniegu dzięki obecności najwyższych gór w Alpach 
Środkowych i Wschodnich (Ortles-Cevedale, Adamello-Presanella i Dolomiti di Brenta).
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Choć fantastycznie przygotowane trasy kuszą, by nie opuszczać ich od rana do zmroku, warto czasami odpiąć 
narty, zjechać do jednej z usytuowanych tuż obok stoku restauracji i wygodnie zasiąść na słonecznym tarasie. 
W promieniach wiosennego słońca odpoczniemy, zaczerpniemy świeżej energii i spróbujemy doskonałej włoskiej 
kuchni poprzedzonej lampką aperitifu. W menu znajdziecie Państwo pizzę, makarony czy dania na bazie ryb i dzi-
czyzny. Do tego kieliszek grappy lub lampka Trentodoc z miejscowej winnicy. Czy można pragnąć czegoś więcej? 
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OŚRODEK NARCIARSKI VAl DI SOlE 
Val di Sole czyli „Dolina Słońca” jest jedną z najpiękniejszych dolin w zachodniej części Dolomitów. Położona w 
imponującej scenerii masywów górskich między jeziorem Garda, a Południowym Tyrolem. Jeśli do tego opisu do-
damy malownicze alpejskie doliny, niewielkie, wtulone w góry miasteczka takie jak Madonna di Campiglio, Folgari-
da, Marilleva, Pejo, Pinzolo, Tonale-Ponte di Legno, Monte Bondone ze wspaniałymi ośrodkami sportów, to łatwiej 
jest zrozumieć dlaczego nadano temu obszarowi taką nazwę. Znajduje się tu ponad 300 km tras zjazdowych oraz 
ponad 100 wyciągów. 

Pierwsze trzy miasta należą do największych i najbardziej popularnych ośrodków z bogactwem tras narciarskich 
o zróżnicowanym stopniu trudności, z licznymi miejscami widokowymi na panoramę gór. Gwarancja śniegu -opa-
dy są tu największe spośród innych alpejskich dolin- sprawiają, że ta część Alp stwarza idealne warunki do upra-
wiania sportów zimowych dlatego sezon trwa tutaj od grudnia do kwietnia. Prawdziwy „boom narciarski” roz-
począł się w dolinie przed kilkunastu laty, gdy zaczęto budować tzw. stacje narciarskie „z probówki”. Ogołocono 
z drzew przydatne do zjazdów stoki i w ten sposób powstały dwie stacje narciarskie: Marilleva 900 i Marilleva 
1400. Cyfry oznaczają ich wysokość nad poziomem morza. Na miłośników aktywnego wypoczynku w Folgaridzie, 
Mezzano i Pejo czeka wiele atrakcji. Mają do swojej dyspozycji kompleksy sportowe z siłowniami, salami gier, kor-
tami tenisowymi i krytymi basenami.

Val di Sole jest też idealnym miejscem dla miłośników narciarstwa biegowego. Dolina oferuje aż 55 km tras bar-
dzo dobrze przygotowanych tras, wypożyczalnie sprzętu, szatnie i oczywiście certyfikowanych instruktorów nar-
ciarskich. Podczas całego sezonu zimowego kursują ski busy, które dowożą do najlepszych ośrodków narciarskich 
– ominie nas więc stres związany z szukaniem miejsca do parkowania. 
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Val Di Sole to…
• Najpopularniejszy region włoski wśród Polaków z licznymi ofertami promocyjnymi.
• dolina Słońca - w sezonie 8/10 dni słonecznych z obfitymi opadami śniegu.
• Znakomicie przygotowane, bardzo zróżnicowane trasy.
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MaRilleVa 1400 leży w re-
gionie Val di Sole, czyli Dolinie 
Słońca w północno - wschod-
niej części Włoch, około 250 km 
od Mediolanu, 70 km od Trenti-
no i ponad 1000 km od granicy 
z Polską w Cieszynie. Marilleva 
1400 jest miejscowością nar-
ciarską leżącą na wysokości 
1400 m n.p.m. zabudowaną 
kilkoma kompleksami narciar-
skimi bezpośrednio przy wy-
ciągach i trasach narciarskich. 
Najważniejszą cechą stacji nar-
ciarskiej Marilleva 1400 jest po-
łączenie z ośrodkiem Madonna 
di Campiglio poprzez Folgaridę. 
I tym samym z innymi regiona-
mi tworzy jeden z największych 
ośrodków narciarskich na świe-
cie - SKIRAMA z ponad 380 km 
tras i ponad 140 wyciągami 
narciarskimi. Trasy narciarskie 
są zarówno dla narciarzy, jak 
i dla snowboardzistów.
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Marilleva 1400 Residence
oraz Artuik - Marilleva

Kod imprezy: 

IZ01
Ceny na 

www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE:
Położone w Val di Sole ośrodki Marilleva 1400 oraz Artuik usytuowane są 
na wysokości 1 500 metrów, na początku stacji narciarskiej, pomiędzy 2 
głównymi stokami narciarskimi w okolicy. Można do nich dojechać bez-
pośrednio na nartach, pokonując odległość około 200 metrów lub sko-
rzystać z bezpłatnego transferu (800 metrów). W niewielkiej odległości 
od obiektów mieszczą się także 2 parki narodowe - Stelvio i Adamello 
e Brenta.

ZAKWATEROWANIE:
Apartamenty są w całości wykończone w drewnie. Obejmują one 1 prze-
stronne pomieszczenie na otwartym planie oraz osobny aneks kuchenny 
z lodówką i kuchenką elektryczną. W każdym z nich znajduje się telewi-
zor, telefon oraz łazienka z suszarką do włosów. Niektóre wychodzą na 
balkon, a inne oferują widoki na góry. Rodzaje apartamentów: M3 - jed-
nopokojowy dla dwóch, trzech osób. Składa się z pokoju dziennego z ja-
dalnią wyposażonego w 3 osobne łóżka. B4 - dwupokojowy dla czterech 
osób. Składa się z pokoju dziennego z jadalnią wyposażonego w zmywar-
kę do naczyń, kuchenkę i rozkładaną dwuosobową kanapę oraz z oddzie-
lonego przy pomocy ściany modułowej pokoju z łóżkiem piętrowym. B6 
- dwupokojowy dla pięciu, sześciu osób. Posiada te same udogodnienia 
co pokój B4, lecz jest wyposażony w dodatkowe łóżko piętrowe.

WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie, istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w re-
stauracji hotelu Marilleva 1400.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
• internet w recepcji w Hotelu Marilleva 1400 
• bar, restauracja hotelu Marilleva 1400
• basen, sauna w Hotelu Marilleva 1400 
• mini klub dla dzieci, junior klub 
• bilard, ping-pong
• animacje 
• winda 
• taras do opalania 
• bezpłatny parking niestrzeżony 
• sala bankietowa 
• wycieczki z przewodnikiem 
• przechowalnia sprzętu narciarskiego 
• szkółka narciarska 
• wypożyczalnia sprzętu sportowego

CeNa oBeJMUJe:

• Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w apartamentach 2, 3, 4, 5, 6, 7 

i 8 osobowych
•  Wymianę ręczników dwa razy w tygodniu 
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida

-Marilleva lub Superskirama (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Wyżywienia podczas pobytu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Kaucji zwrotnej 100 EUR za apartament 
•  Opłaty za sprzątanie końcowe od 35 do 55 EUR 

w zależności od wielkości apartamentu
•  Kosztu tygodniowej Karty Klubowej w wysoko-

ści 35 EUR za osobę dorosłą, 25 EUR dla dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat - uprawniającej do korzy-
stania z dodatkowych atrakcji, w tym wejścia 
na basen, sauny, animacji, klubu dziecięcego 
i młodzieżowego oraz 10 % zniżki w restauracji 
należącej do obiektu 

ZNiŻKi:
•  Dzieci do lat 8 - 50 % zniżki

 Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Kod imprezy: 

IZ02

Hotel Marilleva 1400 **** 
Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE:
Położony w Val di Sole hotel Marilleva 1400 znajduje się w centralnym 
punkcie regionu narciarskiego o tej samej nazwie. Obiekt położony jest 
naprzeciwko wyciągów Folgarida/Marilleva. Do Madonna di Campiglio 
można dojechać nie zdejmując nart. Na tarasie słonecznym możecie 
Państwo cieszyć się zapierającymi dech w piersiach widokami i promie-
niami zimowego słońca. Po dniu spędzonym na stokach narciarskich lub 
szlakach pieszych warto poddać się w obiekcie relaksacyjnemu masażo-
wi bądź zabiegowi pielęgnacyjnemu. Atutem ośrodka jest własna szkół-
ka narciarska, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów, zgłębicie 
Państwo tajniki jazdy na nartach i snowboardzie lub udoskonalicie swoją 
technikę. Bliskość atrakcji, jakie oferuje centrum miasteczka, sprawia, że 
jest to fantastyczne miejsce dla każdego turysty.W niewielkiej odległości 
od obiektów mieszczą się także 2 parki narodowe - Stelvio i Adamello e 
Brenta. Stoki narciarskie połączone są z oddaloną o 15 km miejscowością 
Madonna di Campiglio. Ponadto z hotelu w 1 godzinę dojechać można 
do Trydentu.

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawek w hotelu Marilleva 1400 
ozdobiono drewnianymi panelami. Każdy z nich wyposażony jest w duże 
okna, wygodną rozkładaną sofę i telewizor. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania podawane są w formie bufetu oraz w porze lunchu i kolacji 
-dania kuchni lokalnej oraz klasyczne włoskie przysmaki serwowane są 
wraz z wodą i domowym winem w restauracji hotelu Marilleva 1400.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
• wi-fi w recepcji hotelu 
•  bar, restauracja hotelu Marilleva 1400, pizzeria
•  basen, sauna, solarium, masaże
•  mini klub dla dzieci, junior klub, animacje 
•  ping pong, bilard 
•  wycieczki z przewodnikiem 
•  winda 
•  taras do opalania 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  sala wypoczynkowa 
•  depozyt wartościowych rzeczy 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  wypożyczalnia sprzętu sportowego 
•  szkółka narciarska

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z 

dostawkami
•  Wyżywienie pełne – 3 posiłki – śniadanie, pod-

wieczorek, obiadokolacja
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida

-Marilleva lub Superskirama (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

od 20 do 25 EUR za noc w zależności od terminu 
przyjazdu

•  Opłaty za niewykorzystane łóżko w wysokości 
od 20 do 25 EUR za noc w zależności od terminu 
przyjazdu

•  Kosztu tygodniowej Karty Klubowej w wysokości 
35 EUR za osobę dorosłą, 25 EUR dla dzieci w 
wieku od 3 do 9 lat - uprawniającej do korzy-
stania z dodatkowych atrakcji, w tym wejścia 
na basen, sauny, animacji, klubu dziecięcego i 
młodzieżowego

ZNiŻKi:
•  Dzieci na dodatkowym łóżku jako trzecia lub 

czwarta osoba:
 - do lat 8 - 100 % zniżki
 - od lat 9 do 10 - 50 % zniżki
 - powyżej lat 10 i dorośli - 25 % zniżki

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Hotel Sole Alto *** 
Marilleva

Kod imprezy: 

IZ03
Ceny na 

www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE:
Hotel Sole Alto położony jest na na wysokości 1500 m n.p.m. w Val di 
Sole, między dwoma głównymi stacjami Marilleva 1400 - Folgaridą i Da-
olasą oraz słynną Madonną di Campiglio. Do najbliższego wyciągu jest 
ok. 200 m. W niewielkiej odległości od obiektu mieszczą się także 2 parki 
narodowe - Stelvio i Adamello e Brenta. 

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje posiadają od 2 do 5 łóżek i są bardzo wygodne oraz funkcjonalne, 
z dużymi oknami i widokiem na Dolomity. Wszystkie pokoje wyposażone 
są w łazienkę z suszarką do włosów, telewizor, telefon i sejf.

WYŻYWIENIE:
Śniadania podawane są w formie bufetu oraz w porze lunchu i kolacji 
-dania kuchni lokalnej oraz klasyczne włoskie przysmaki serwowane są 
wraz z wodą i domowym winem w restauracji hotelu Sole Alto.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi w recepcji hotelu 
•  bar 
•  sala TV 
•  basen 
•  sauna w Hotelu Marilleva 1400 
•  animacje 
•  mini club dla dzieci 
•  pokój zabaw 
•  mini market 
•  winda 
•  taras do opalania 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  ping-pong 
•  teatr 
•  dyskoteka 
•  piano bar 
•  ski bus 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
•  szkółka narciarska 
•  restauracja hotelu Sole Alto

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z 

dostawkami
•  Wyżywienie – 3 posiłki-śniadanie, podwieczorek, 

obiadokolacja
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida

-Marilleva lub Superskirama(w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy w wysokości od 

15 do 20 EUR za noc w zależności od terminu 
przyjazdu

•  Opłaty za niewykorzystane łóżko od 15 do 20 
EUR za noc w zależności od terminu przyjazdu

•  Kosztu tygodniowej Karty Klubowej w wysoko-
ści 35 EUR za osobę dorosłą, 25 EUR dla dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat - uprawniającej do korzy-
stania z dodatkowych atrakcji, w tym wejścia 
na basen, sauny, animacji, klubu dziecięcego 
i młodzieżowego 

ZNiŻKi:
•  Dzieci na dodatkowym łóżku jako trzecia lub 

czwarta osoba:
 - do lat 8 - 100 % zniżki
 - od lat 9 do 10 - 50 % zniżki
 - powyżej lat 10 i dorośli - 25 % zniżki

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Residence Sole Alto *** 
Marilleva

Kod imprezy: 

IZ04
Ceny na 

www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE:
Rezydencja Sole Alto jest częścią resortu Hotelu Sole Arto i położona 
jest na wysokości 1500 m n.p.m. w Val di Sole, między dwoma głównymi 
stacjami Marilleva 1400 - Folgaridą i Daolasą oraz słynną Madonną di 
Campiglio. Do najbliższego wyciągu z obiektu jest ok. 200 m. W niewiel-
kiej odległości od obiektów mieszczą się także 2 parki narodowe - Stelvio 
i Adamello e Brenta. 

ZAKWATEROWANIE:
Obiekt posiada 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty maksymalnie do 8 osób 
i są one w całości wykończone w drewnie. Każdy z nich obejmuje 1 prze-
stronne pomieszczenie na otwartym planie oraz osobny aneks kuchen-
ny. We wszystkich apartamentach do dyspozycji gości jest telewizor oraz 
łazienka. Obiekt oferuje także apartamenty z balkonem i widokiem na 
góry.

WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie lub możliwość wykupienia na miejscu w restauracji 
hotelu Sole Alto

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi w recepcji Hotelu Marilleva 1400 
•  bar, restauracja hotelu Sole Alto
•  basen 
•  solarium 
•  masaż 
•  mini klub dla dzieci 
•  junior klub 
•  animacje 
•  ping-pong 
•  bilard 
•  dyskoteka 
•  teatr 
•  mały sklep spożywczy 
•  winda 
•  taras do opalania 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  bezpłatny transfer na stoki 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
•  szkółka narciarska 
•  wycieczki z przewodnikiem

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w apartamentach 2, 3, 4, 5, 6, 7 

i 8 osobowych
•  Zmianę ręczników dwa razy w tygodniu
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida

-Marilleva lub Superskirama (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Wyżywienia podczas pobytu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Kaucji zwrotnej 100 EUR za apartament 
•  Opłaty za sprzątanie końcowe od 35 do 55 EUR 

w zależności od wielkości apartamentu
•  Kosztu tygodniowej Karty Klubowej w wysokości 

35 EUR za osobę dorosłą, 25 EUR dla dzieci w 
wieku od 3 do 9 lat - uprawniającej do korzy-
stania z dodatkowych atrakcji, w tym wejścia 
na basen, sauny, animacji, klubu dziecięcego i 
młodzieżowego oraz 10 % zniżki w restauracji 
hotelowej

ZNiŻKi:
Dzieci do lat 8 na dodatkowym łóżku jako trzecia 
osoba - 50 % zniżki

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Kod imprezy: 

IZ05

Residence Albare 
Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE:
Obiekt położony jest w sąsiedztwie wyciągu narciarskiego Marilleva 1400 
i usytuowany jest na terenie ośrodka Folgarida – Marilleva w Dolomitach, 
co stanowi doskonały raj dla narciarzy. W niewielkiej odległości mieszczą 
się także 2 parki narodowe - Stelvio i Adamello Brenta.

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja posiada apartamenty typu studio oraz z 1 sypialnią dla mak-
symalnie 6 osób, które są wykończone w drewnie. Każdy z nich obejmuje 
1 przestronne pomieszczenie na otwartym planie oraz osobny aneks ku-
chenny. We wszystkich apartamentach do dyspozycji gości jest telewizor 
oraz łazienka. Obiekt oferuje także apartamenty z balkonem i widokiem 
na góry.

WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie lub możliwość wykupienia w restauracji hotelu 
Sole Alto.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  bar 
•  basen 
•  solarium 
•  bilard 
•  pokój gier 
•  mini klub dla dzieci
•  junior klub 
•  biblioteka 
•  bankomat 
•  pralnia chemiczna 
•  siłownia 
•  supermarket 
•  winda 
•  taras do opalania 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
•  szkółka narciarska 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  punkt sprzedaży karnetów narciarskich 
•  restauracja hotelu Sole Alto

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w apartamentach 2, 3, 4, 5 i 6 

osobowych
•  Zmianę ręczników dwa razy w tygodniu
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida

-Marilleva lub Superskirama (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Wyżywienia podczas pobytu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Kaucji zwrotnej 100 EUR za apartament 
•  Opłaty za sprzątanie końcowe od 35 do 55 EUR 

w zależności od wielkości apartamentu
•  Kosztu tygodniowej Karty Klubowej w wysoko-

ści 35 EUR za osobę dorosłą, 25 EUR dla dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat - uprawniającej do korzy-
stania z dodatkowych atrakcji, w tym wejścia 
na basen, sauny, animacji, klubu dziecięcego 
i młodzieżowego oraz 10% zniżki w restauracji 
hotelowej

ZNiŻKi:
Dzieci do lat 8 na dodatkowym łóżku jako trzecia 
osoba - 50 % zniżki

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Palace Hotel Ravelli **** 
Mezzana/ Marilleva

Kod imprezy: 

IZ06
Ceny na 

www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Jest to z pewnością jeden z najlepszych hoteli w całej dolinie Val di Sole. Ten piękny czte-
rogwiazdkowy hotel położony jest w miejscowości Mezzana, będącej sercem całego 
regionu. Do stoków narciarskich w Marilevie, oddalonych o 1200 m, można dostać się 
bezpłatnym skibussem, który odjeżdża spod hotelu lub prywatnym hotelowym busi-
kiem. Komfortowe, przestronne wnętrza oraz niezwykle przyjazna rodzinna atmosfera 
stwarzają wyjątkowy klimat do zimowego wypoczynku. To co z pewnością wyróżnia 
Hotel Ravelli to wyborna, słynna w całej dolinie kuchnia, oparta wyłącznie na natural-
nych składnikach najwyższej jakości. Hotel Palace Ravelli to prawdziwy raj zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano ogromną salę zabaw gdzie 
od wczesnych godzin porannych do późno wieczornych animatorzy zapewniają mnó-
stwo rozrywki: malowanie, majsterkowanie, baby dance a nawet warsztaty kulinarne. 
Ponadto nasi mali goście mogą skorzystać również ze specjalnego menu dla dzieci, któ-
re zostało dostosowane specjalnie dla ich potrzeb. Rodzice natomiast mają do dyspo-
zycji kącik kuchenny, służący do przygotowania potraw dla swych pociech. Do dyspo-
zycji są również łóżeczka oraz krzesełka dla dzieci. Dla dorosłych natomiast prawdziwą 
oazą relaksu jest welness center z basenem oraz bogatą ofertą zabiegów. Wieczorem 
organizowane są wieczory taneczne przy muzyce oraz wiele innych atrakcji.

ZAKWATEROWANIE:
Wszystkie pokoje są bardzo eleganckie, urządzone stylowo, 1, 2, 3, 4 osobowe, w tym 
rodzinne z wydzieloną częścią dzienną i nocną. Ponadto wyposażone są w sejf, dvd, 
TV sat., bezpłatny internet, telefon, łazienkę z wanną lub prysznicem i hydromasażem 
oraz suszarką do włosów.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są w formie bufetu słodkiego i słonego. Obiadokolacja – dania 
do wyboru, to wyśmienite dania kuchni regionalnej i międzynarodowej oraz regionalne 
wina. Gospodarze zadbali również o specjalne menu dla dzieci i wegetarian. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi odpłatnie na terenie hotelu 
•  basen kryty 
•  tawerna, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking, garaż kryty (odpłatnie) 
•  sala TV 
•  centrum odnowy biologicznej w którym znajdują się: sauna, biosauna, łaźnia 

turecka, hydromasaż, mała siłownia, strefa relaksacyjna z leżakami, sola-
rium, masaże i zabiegi pielęgnacyjne – odpłatnie 

•  mini klub dla dzieci, sala zabaw dla dzieci 
•  winda 
•  kantyna win 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus
•  taras, pralnia

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4 osobo-

wych o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superski-

rama/ w zależności od terminu wyjazdu /
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

15 EUR /dzień
•  Opłaty za wykorzystanie pokoju 2 osobowego 

przez 1 osobę - w wysokości 30 EUR/dzień
•  Opłaty za korzystanie z łącza wi-fi
•  Opłaty za korzystanie z krytego garażu
•  Opłaty za korzystanie z solarium, masażu i 

zabiegów pielęgnacyjnych

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 - pobyt bezpłatny, na łóżeczku 

niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 5 - opłata w wysokości 30% ceny 

pokoju
 -  od lat 6 do 14- opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
 -  powyżej 14 lat - opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju

Promocja Love for Kids (w wyznaczonym terminach): 
w pakietach: Elite i Suite
-  Pierwsze dziecko do lat 8 - pobyt gratis a drugie do 

lat 8 - 70% zniżki
- Dziecko od lat 9 do lat 16 - 50% zniżki

*Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ07

Hotel Sporting Ravelli *** 
Mezzana / Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Przebudowany i odnowiony hotel położony jest w pięknej, słonecznej okoli-
cy w ośrodku narciarskim Marilleva 900, w bezpośrednim sąsiedztwie wycią-
gów narciarskich. Do miejscowości Mezzana dzieli go zaledwie 1, 5 km. Obiekt 
jest całkowicie otoczony górami i znajduje się tuż przy granicy lasu. Na narty 
chodzi się pieszo. Hotel szczyci się połączeniem tradycji z nowoczesnością. Ce-
niony jest za przyjazną atmosferę, doskonałe usytuowanie oraz fantastyczną 
obsługę. Sporting Ravelli jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi - do dys-
pozycji gości jest rewelacyjny mini-club. Na osoby, pragnące odpoczynku po 
narciarskim szaleństwie, czeka również   nowe Centrum Wellness „La Reve”. 
Dzięki bogato oferowanym usługom, Sporting Hotel Ravelli  jest przeznaczony 
dla każdej grupy wiekowej, nie tylko dla chcących spędzać aktywnie czas, ale 
również dla tych, którzy pragną zrelaksować się oraz skosztować wyśmienite-
go włoskiego jedzenia.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Sporting Raveli oferuje pobyt w 46 odnowionych, wygodnych i dosko-
nale wyposażonych pokojach i suitach.Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe urządzone 
są w klasycznym stylu i jasnej kolorystyce. Wszystkie wyposażone są w Tv sat., 
telefon, internet, łazienkę z wanną lub prysznicem oraz suszarką do włosów. 
Niektóre z nich posiadają hypoalergiczne podłogi. Klienci mają do wyboru pa-
kiety świadczeń (formuły): Classic, Easy, Smart i Top. Pakiety Classic dostępne 
tylko w pokojach 1-osobowych i 2-osobowych. Pakiety Easy, Smart i Top tylko 
w pokojach 3-osobowych i 4-osobowych. 

WYŻYWIENIE:
Śniadanie serwowane jest w formie urozmaiconego bufetu ze słodkimi i pikan-
tnymi potrawami. Obiadokolacja to dania do wyboru, również specjalne menu 
dla dzieci i wegetarian oraz dania bezglutenowe (dostępne tylko przy wcześ-
niejszym zamówieniu). Restauracja w hotelu Sporting Ravelli specjalizuje się w 
daniach góralskich i tradycyjnych specjałach kuchni włoskiej. Piwnica z winami 
oferuje bogaty wybór trunków.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi 
•  bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking, garaż, winda
•  basen kryty, centrum odnowy biologicznej w którym znajdują się: sauny-

rzymska i fińska, łaźnia turecka, jacuzzi, relaksujące prysznice, strefa relaksu 
•  masaże i zabiegi pielęgnacyjne – odpłatnie 
•  animacje, mini klub dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4 osobo-

wych o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superski-

rama / w zależności od terminu wyjazdu /
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

13 EUR /dzień
•  Dopłaty do pokoju 2 osobowego użytkowanego 

przez 1 osobę w wysokości 25 EUR/dzień
•  Korzystania z garażu
•  Opłaty za korzystanie z masażu i zabiegów 

pielęgnacyjnych 

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 - pobyt bezpłatny, na łóżeczku 

niemowlęcym
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 5 - opłata w wysokości 30% ceny 

pokoju
 -  od lat 6 do 14- opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
 -  powyżej 14 lat - opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 1

Promocja Love for Kids (w wyznaczonym terminach): 
w pakietach: Elite i Suite
-  Pierwsze dziecko do lat 8 - pobyt gratis a drugie do 

lat 8 - 70% zniżki
- Dziecko od lat 9 do lat 16 - 50% zniżki

*Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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PiNZolo jest jednym z tych okręgów, do którego nasi turyści jeżdżą już wiele lat. Zawsze przyciągał do siebie 
mnóstwem propozycji od świetnych tras, malowniczych krajobrazów, do świetnych restauracji i pubów w samym 
miasteczku, jednak dzięki nowemu, gondolowemu połączeniu z Madonna di Campiglio, zyskał zupełnie nowe ob-
licze. Te dwa połączone okręgi mogą poszczycić się świetnie przygotowanymi i co najważniejsze, różnorodnymi 
trasami zjazdowymi. To miejsce idealne zarówno dla początkujących narciarzy i snowboardzistów, jak i dla tych 
dobrze i bardzo dobrze jeżdżących. Na stokach Madonny spotkać można zawodowych narciarzy, którzy właśnie 
tam trenują przed zawodami alpejskiego pucharu. Bywali tu cesarzowa Sisi i cesarz Franciszek Józef, a pierwsze 
trasy powstały 100 lat temu. Sam ośrodek położony jest w kotlinie na wysokości 1550 m, a z niego rozciąga się 
przepiękny widok na szczyt Presanella i stoki gruppo di Brenta. Pinzolo jest pięknym kurortem położonym na te-
renie Naturalnego Parku Adamello Brenta, w dolinie Val Rendena. Oddalony od Madonny di Campiglio zaledwie 
kwadransem w gondoli, daje możliwość korzystania w pełni z jej walorów narciarskich, a jest znacznie bardziej 
łagodny dla naszych kieszeni. Pinzolo kreowane jest na największy ośrodek sportów i wypoczynku rodzinnego. 
Madonna di Campiglio i Pinzolo zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających, stąd nikt nie wraca niezado-
wolony!!!

PINZOLO
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Kod imprezy: 

IZ08

Hotel Collini ***
Pinzolo

Ceny na 
www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE: 
Nowoczesny obiekt zlokalizowany w samym centrum Pinzolo, jedyne 300 
m od wyciągów narciarskich połączonych nową telekabiną z Madonną 
di Campiglio. Ogromnym walorem jest położenie w sercu Parku Naro-
dowego Adamello-Brenta, w pobliżu doliny Val Genowa, słynącej z uni-
katowych, monumentalnych wodospadów Nardis. Rodzinna atmosfera, 
dbałość o szczegóły oraz regionalny charakter zapewnią udany pobyt 
w miłej oprawie.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje 1, 2 osobowe pokoje oraz apartamenty w stylu alpejskim 
wyposażone w eleganckie meble drewniane,, łazienkę z prysznicem lub 
wanną oraz suszarką do włosów, telewizor LED, bezprzewodowy internet 
(za opłatą), telefon, sejf oraz balkony z widokiem na góry. Istnieje możli-
wość dostawek dla rodzin.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są jako bufet a kolacje to dania kuchni lokalnej o 
tradycyjnych smakach z Trentino i Val Rendeny.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w hotelu 
•  bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatna wypożyczalnia rowerów 
•  winda 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  przechowalnia bagażu 
•  sejf

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 

z dostawkami
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Madonna di Campiglio-Pinzolo

-Folgarida-Marilleva-Pejo lub Superskirama 
(w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania ze Spa, codzienne wejście - 10 EUR 

dorośli i Juniorzy oraz 6 EUR - dzieci do 12 lat
•  Dopłaty za pokój 2 osobowy do pojedynczego 

wykorzystania plus 50% ceny
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy w wysokości 20% 

ceny pokoju standardowego
•  Dopłaty za łóżeczko/łóżko 10 EUR/doba
•  Dopłaty w przypadku pobytów na 2 noce: 

10 EUR / noc
•  Dopłaty w przypadku pobytów na 1 noc: 

20 EUR / noc
•  Dopłaty za przedłużenie pobytu do godziny 

17.00 w dniu wyjazdu: 20 EUR za osobę
•  Opłaty za garaż (w zależności od dostępności): 

8 EUR za dzień

ZNiŻKi:
-  Dzieci w formule 1 dorosły + 1 dziecko do lat 8 - 

100% zniżki, w wieku 3-12 lat - 20% zniżki
-  Dzieci na 3 i 4 łóżku do 2 lat - 100% zniżki, w wieku 

3-8 lat - 50 % zniżki, w wieku 9-12 lat - 30% zniżki
-  Dorośli na dodatkowym łóżku jako 3 osoba - 10% 

zniżki lub jako 4 osoba - 20 % zniżki

*Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ09

Hotel Coronia Wellness & Family*** 
Pinzolo

Ceny na 
www.atstravel.pl



ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017   |   29   

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE: 
Hotel Corona Wellness Family został uznany za Wybór Roku 2014 na portalu re-
cenzenckim TripAdvisor. Ten rodzinny 3 gwiazdkowy hotel usytuowany jest w sa-
mym centrum miasta Pinzolo. Obiekt pochodzi z 1878 roku i jest całkowicie zmo-
dernizowany przez rodzinę Bonapace. Największymi atutami tego docenianego 
przez gości hotelu jest również doskonała lokalizacja - bardzo blisko stoków nar-
ciarskich - tylko 400 m, do którego zimą możliwy jest dojazd na nartach pod same 
drzwi. Miejsce to przypadnie do gustu zarówno miłośnikom relaksu, jak i tym, któ-
rzy lubią spędzać czas aktywnie. Gospodarze przyjmują gości w eleganckiej atmo-
sferze, oferując najwyższy poziom usług i profesjonalizm. Wieczorami na wszyst-
kich czeka odpoczynek w sali kominkowej, relaks w nowej strefie wellness & spa, 
a także smaczne dania serwowane w restauracji. Przed budynkiem hotelu Corona 
zatrzymują się autobusy kursujące na miejski dworzec kolejowy. Hotel ten  jest 
idealnym miejscem do spędzenia wakacji w relaksie, na spacerach i wycieczkach 
rowerowych, również uprawiając kolarstwo górskie. W niewielkiej odległości od 
hotelu znajduje się pole golfowe Golf Rendena oraz Termy Caderzone słynne 
z  mineralnych zabiegów wodnych a także wodospady Nardis. Miasto Madonna 
di Campiglio oddalone jest od hotelu o 12 km natomiast Trydent o 60 km.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje komfortowe pokoje 2, 3, 4 osobowe urządzone w nowoczesnym, 
alpejskim stylu. Znajdują się w nich drewniane meble z drzewa kasztanowego, 
a samo wyposażenie ma wszystko co niezbędne do wypoczynku. W każdym poko-
ju znajduje się telewizor z kanałami TV SAT, bezprzewodowy internet, sejf, telefon, 
łazienka z wanną lub prysznicem i miękkim szlafrokiem oraz suszarką do włosów, 
a także bezpłatnym zestawem kosmetyków. Większość pokoi dysponuje balko-
nem z widokiem na okoliczne góry. Pokoje rodzinne – idealne dla rodzin z 2 lub 3 
dzieci dysponują też na życzenie gości mini barem.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie w formie bufetu obejmuje ciasta, rogaliki i płatki zbożowe. Restauracja 
otwarta jest w porze lunchu i kolacji. Raz w tygodniu w lokalu organizowany jest 
wieczór tyrolski z muzyką na żywo. Na życzenie gości dostępne są potrawy bez-
glutenowe i wegetariańskie. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w całym hotelu 
•  2 bary, w tym jeden z dyskoteką, restauracja hotelowa
•  pokój z kominkiem, kącik TV, czytelnia, mini klub, pokój gier 
•  animacje, opieka nad dziećmi-na życzenie 
•  Centrum Wellness „IL CAPRICCIO” z sauną fińską, łaźnią turecką, gorącym prysz-

nicem, tropikalnym deszczem i zimną mgiełką, gorącą ławką na reumatyzm, ja-
cuzzi, solarium, fitness 

•  winda 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus 
•  sejf

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

z możliwością dostawienia tylko łóżeczka nie-
mowlęcego

•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 
napoje dodatkowo płatne

•  Wieczór tematyczny
•  6 dni – Skipass Pinzolo lub Madonna di Campi-

glio-Pinzolo-Folgarida-Marilleva-Pejo lub Supers-
kirama (w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy - 22 EUR za dobę
•  Dopłaty do pokoju 2 osobowego na 1 dzień – 

50% ceny
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia – 16 EUR za 

osobę/dzień
•  Dopłaty do Junior Suite – 18 EUR za osobę/dzień
•  Dopłaty za gotowanie potraw bezglutenowych – 

2 EUR za posiłki

ZNiŻKi:
-  Dzieci w przypadku pobytu z 2 rodziców w jednym 

pokoju: 
 - w wieku do 8 lat - 100% zniżki
 - w wieku 8-12 lat - 30%
 - młodzież w wieku 12-14 lat - 20% zniżki

Dorośli oraz młodzież w wieku 14-18 lat na dodatko-
wym łóżku jako 3 lub/i 4 osoba - 10% zniżki 

*Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ10

Chalet Fiocco Di Neve*** 
Pinzolo

Ceny na 
www.atstravel.pl



ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017   |   31   

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE: 
Ten kameralny 3 gwiazdkowy hotel prowadzony przez włoską rodzinę 
położony jest zaledwie 750 metrów od centrum miasta Pinzolo na wy-
sokości 800 m n.p.m. W bliskim sąsiedztwie obiektu znajdują się skle-
py, restauracje i bary, w  odległości zaś 200 m - wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego i najbliższy wyciąg. Również przystanek autobusowy znaj-
duje się w tej samej odległości, z którego dojechać można do Trydentu 
i miejscowości Madonna di Campiglio. Szlaki narciarstwa biegowego na 
stokach Anello di Carisolo oddalone są od hotelu o 500 metrów. Spokoj-
ny spacer po okolicznych lasach czy przejażdżka rowerowa z podziwia-
niem cudownych krajobrazów są dodatkowym atutami położenia hotelu 
w okolicy Naturalnego Parku Adamello Brenta. Po długim i zimnym dniu 
spędzonym na stoku gospodarze zapraszają do strefy relaksu w swojej 
hotelowej saunie.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych standardowych, 
w których znajdują się drewniane meble oraz telewizor z płaskim ekra-
nem z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Łazienka wyposażona 
jest w wannę lub prysznic oraz suszarkę do włosów i bezpłatny zestaw 
kosmetyków. 

WYŻYWIENIE:
Śniadanie serwowane jest w formie bufetu ze świeżych naturalnych pro-
duktów a  kolacja składa się z 3-daniowego menu z bufetem sałatkowym. 
Są to dania kuchni lokalnej i włoskiej. Menu hotelu wyróżnia się bogatym 
asortymentem apetycznie wykonanych potraw z lokalnych produktów 
Trentino.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w lobby 
•  salon z kominkiem i TV sat 
•  sala telewizyjna 
•  bar 
•  sauna 
•  winda 
•  taras słoneczny 
•  pralnia 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  przechowalnia sprzętu sportowego 
•  wypożyczalnia bezpłatna rowerów 
•  wypożyczalnia samochodów 
•  sejf 
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

z możliwością dostawek, 
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne, 
•  6 dni – Skipass Pinzolo lub Pinzolo z 2 dniami 

na Madonna di Campiglio-Folgarida-Marilleva-
Pejo lub Superskirama(w zależności od terminu 
wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy - 16 EUR za dobę
•  Wykorzystania pokoju 2 osobowego przez 

1 osobę - 60 % ceny
•  Dopłaty do Superior pokoju z balkonem – 8 EUR 

za osobę/dzień
•  Dopłaty do pokoju Extra Komfort (3 osobowy do 

wykorzystania przez 2 osoby) - 20% ceny
•  Zniżek na wypożyczenie sprzętu narciarskiego/

snowboardowego
•  Zniżek na zabiegi w Spa

ZNiŻKi:
-  Dzieci w wieku od 0 do 2 lat - 100% zniżki, jeśli 

dziecko śpi na obecnym łóżku
-  Dzieci na dodatkowym łóżku jako 3, 4 osoba  

 - w wieku 2-8 lat - 30% zniżki,  
 - w wieku 8-16 lat - 20% zniżki, 

 - dorośli oraz młodzież powyżej 16 lat - 10% zniżki 

*Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość 
negocjacji!
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W FolGaRida-MaRilleVa narciarze mają do dyspozycji 53 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, 
a idealne warunki do zjeżdżania są zapewnione dzięki systemowi sztucznego naśnieżania oraz 27 nowoczesnym 
i zaspokajającym wszystkie potrzeby instalacjom wyciągowym. Miejsce to stanowi część rozległego zintegrowane-
go rejonu narciarskiego, utworzonego przez Folgarida, Marilleva i Madonna di Campiglio, które w sumie otwierają 
przed narciarzami 120 kilometrów pełnych emocji tras regionu Skirama Dolomiti Adamello Brenta. Na odwiedza-
jących czekają nauczyciele z trzech szkół narciarskich dla dorosłych i trzech szkółek dla najmłodszych. 
Folgarida to nowoczesna miejscowość, doskonale wtapiająca się w dolinę Val di Sole, co więcej, położona zaledwie 
9 kilometrów od Madonna di Campiglio. Znajduje się tutaj lodowisko do jazdy na łyżwach i do curlingu, a także lo-
dowisko dla amatorów nocnego łyżwiarstwa. Marilleva rozpościera się na dwóch poziomach połączonych kolejką 
linową: Marilleva 900 i Marilleva 1400, stad są poprowadzone instalacje narciarskie. W Marilleva znajdują się roz-
ległe kompleksy turystyczne, oferują one pełen wachlarz usług i zapewniają swym klientom bezpośredni dostęp 
do tras narciarskich, Snowpark Halfpipe Val Panciana-Marilleva, oświetlony stok Biancaneve z oprawą muzyczną, 
na którym na turystów czekają wieczorne animacje oraz wiele innych atrakcji zapewniających doskonałą zabawę 
w trakcie zjazdów i już po nich. 
Dolomiti Express to kolejka torowa, łącząca stację kolejową w Trydencie z Male, Daolasa, Dimaro i Marilleva, czyli 
dociera wprost do samych wyciągów. Dopełnieniem tego wszystkiego są przechowywanie sprzętu i bagażu oraz 
sprawne bezpłatne połączenia skibusem między wszystkimi stacjami w dolinie Val di Sole.

FOLGARIDA-MARILLEVA
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Kod imprezy: 

IZ11

HOTEL JOB *** 
MONCLASSICO / FOLGARIDA MARILLEVA

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel jest położony w niewielkiej miejscowości Monclassico, pomiędzy 
Dimaro (1, 5 km) i Male, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum narciar-
skiego Folgarida-Marilleva (6 km), w przyjemnej okolicy, z pięknym wido-
kiem na Dolomity. Kameralny, dwupiętrowy obiekt, przystosowany jest 
do potrzeb najbardziej wymagających narciarzy, znany ze sprawdzonej 
regionalnej kuchni serwującej tradycyjne włoskie specjały i i sympatycz-
nej, rodzinnej atmosfery. W pobliżu hotelu znajduje się kręgielnia, bar 
muzyczny, kilka sklepów i restauracji oraz przystanek ski busa, do któ-
rego można dojść w 5 minut, z którego odjeżdżają bezpłatne autobusy 
kursujące do stacji kolejki linowej Daolasa. Hotel Job jest oddalony o 300 
metrów od stacji kolejowej Monclassico, z której można dojechać do Try-
dentu. 

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel dysponuje pokojami 1-, 2-, 3-, 4- osobowymi z łazienkami z suszar-
ką do włosów, wyposażonymi w telewizor z telewizją cyfrową, telefon, 
radio i sejf.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są w formie bufetu z domowymi produktami a na 
obiadokolacje podawane są dania kuchni włoskiej.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w hotelu 
•  tawerna 
•  bar 
•  bezpłatny parking niestrzeżony 
•  taras 
•  ogród 
•  kącik zabaw 
•  sejf 
•  winda 
•  piesze wycieczki 
•  spa i centrum odnowy biologicznej- sauna, łaźnia parowa/turecka, 

prysznic aromatyczny, strefa relaksu 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego 
•  ski bus 
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych 

z dostawkami
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva z 2 dniami na 

Madonna di Campiglio lub Folgarida-Marilleva 
lub Superskirama (w zależności od terminu 
wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 – bezpłatnie w łóżeczku niemow-

lęcym, 
- Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę,:
 -  od lat 2 do 7 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju  
 -  od lat 8 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 12 lat – opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju 

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość 
negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ12

Sport Hotel Rosatti ***
Dimaro/Folgarida Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel jest położony w centrum miejscowości Dimaro a do najbliższych tere-
nów narciarskich Folgarida – Marilleva to ok. 5 km. Obiekt oferuje bezpłatnego 
ski busa dowożącego w 5 min. do stacji narciarskiej Daolasa - Commezzadura 
(połączenie do Folgaridy - Marillevy i dalej do Madonny di Campiglio). Do wy-
ciągów na lodowiec Presena jest ok. 30 km. W pobliżu znajduje się kilka barów, 
restauracji, sklepów oraz stacja kolejowa skąd można dojechać do stolicy re-
gionu Trento w ok. 2 godziny jazdy pociągiem.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje pokoje o różnym standardzie. Pokoje standardowe, mansardo-
we w budynku głównym (max. 3 osoby dorosłe), wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem i suszarką do włosów, kapcie, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf oraz 
balkon. Niektóre pokoje wyposażone są w piec opalany drewnem i wannę 
z hydromasażem Za dopłatą i na potwierdzenie dostępne są pokoje: comfort 
- wyposażone jak pokoje standardowe, zlokalizowane w budynku głównym; 
superior – nowocześnie urządzone, wyposażone jak pokoje standardowe, do-
datkowo posiadają mini lodówkę (konsumpcja dodatkowo płatna), zlokalizo-
wane w budynku głównym; junior suite - wyposażone jak pokoje standardowe, 
dodatkowo: pokój dzienny z sofą.

WYŻYWIENIE:
Śniadania podawane są w formie bogatego bufetu, które obejmuje produkty 
lokalne i organiczne oraz obiadokolacje kuchni międzynarodowej, serwowane 
do stolika (do wyboru z 3 pozycji menu), bufet sałatkowy. Codziennie serwo-
wany jest lekki podwieczorek przy barze. Raz w tygodniu hotel organizuje: ko-
lację tematyczną przy świecach, kolację regionalną z muzyką w górskiej chacie 
zakończoną zjazdem z pochodniami do hotelu, wieczór w pizzerii, kolację z za-
bawą przy muzyce na żywo, 1 degustację grappy a także 1 godzinę festiwalu 
piwa tzw. „happy hour czyli pij dwa, płać za jedno piwo.”

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w hotelu 
•  bar, restauracja hotelowa, klub nocny / DJ 
•  bezpłatny parking, garaż, winda 
•  centrum odnowy biologicznej - sauna, łaźnia turecka/parowa, solarium, ma-

saże, prysznic tropikalny, sala relaksu z piciem herbaty, centrum fitness, kry-
ty basen z hydromasażem, wanna z hydromasażem na zewnątrz 

•  tenis stołowy, pokój gier, karaoke, zespół animatorów 
•  taras, ogród 
•  piesze wycieczki, bezpłatne rowery 
•  szkółka narciarska, przechowalnia sprzętu narciarskiego 
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, ski bus
•  przechowalnia bagażu, sejf
•  specjalne zniżki w sklepie Rosatti Sport

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych oraz 

apartamentach
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, napo-

je dodatkowo płatne
•  Drink powitalny
•  Każdego popołudnia przekąska w barze
•  1 dzień testowania sprzętu narciarskiego z tegorocz-

nego sezonu, 
•  2 godziny testowania sprzętu snowboardowego (wy-

pożyczenie sprzętu nie jest wliczone w cenę)
•  1 godzinę zjazdu z instruktorem na stokach Madonna 

di Campiglio, 
•  10% zniżki w chacie góralskiej Malghet Aut na 

wysokości 1850 m w barze, restauracji i przy barze 
samoobsługowym, 

•  Pokaz przygotowania nart przez pracownika sklepu 
Rosatti Sport

•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva z 2 dniami na Ma-
donna di Campiglio, Pinzolo lub Folgarida-Marilleva 
lub Superskirama (w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe ubez-
pieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Wykorzystanie pokoju 2 osobowego przez 1 osobę – 

30 % ceny
•  Dopłaty za Suite w wysokości 25 EUR za osobę/ za 

dzień dodanej do ceny JUNIOR SUITE
•  Dopłaty za pełne wyżywienie – w restauracji lub w do-

mku na stoku w wysokości 10 EUR za osobę/dzień) 

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 –bezpłatnie w łóżeczku niemowlęcym 

lub jeśli śpi na obecnym łóżku.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 7 – opłata w wysokości 50% ceny pokoju 
 -  od lat 8 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 12 lat – opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju 

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ13

Albergo Dimaro*** Superior
Dimaro / Folgarida Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Ten trzygwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie prowadzony jest 
przez rodzinę Ramponi i znajduje się w centrum Dimaro w Val di Sole, uroczej 
dolinie Trentino, u stóp Dolomitów Brenta. Obiekt usytuowany jest w pobliżu 
Folgarida około 5 minut od stoków narciarskich Folgarida-Marilleva-Madonna 
di Campiglio. Typowa atmosfera i usługi na wysokim poziomie są idealnym 
miejscem na wakacje marzeń. Wszystkie udogodnienia są do Państwa dyspo-
zycji. W hotelu Albergo Dimaro goście mają dostęp do centrum odnowy biolo-
gicznej, nurkowanie w basenie, odpoczynek w saunie i łaźni a masaż zakończy 
spędzony dzień relaksem. Obiekt oferuje ski busa hotelowego dowożącego 
5 km do stacji narciarskiej Daolasa - Commezzadura (połączenie do Folgaridy - 
Marillevy i dalej do Madonny di Campiglio). Do wyciągów na lodowiec Presena 
jest ok. 30 km. W pobliżu znajduje się kilka barów, restauracji, sklepów oraz 
stacja kolejowa skąd można dojechać do stolicy regionu Trento w ok. 2 godziny 
jazdy pociągiem.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje pokoje standardowe, komfortowe oraz superior i rodzinne. Po-
koje standardowe i komfortowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem i su-
szarką do włosów, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf i wi-fi. Niektóre pokoje posia-
dają balkon z panoramicznym widokiem na Dolomity Brenta. Pokoje superior 
– wyposażone jak pokoje standardowe i komfortowe, dodatkowo posiadają 
mini lodówkę (konsumpcja dodatkowo płatna) oraz kapcie i szlafrok do spa 
oraz w cenie korzystanie z garażu a rodzinne - nowo oddane do użytku - wy-
posażone jak pokoje superior dodatkowo z balkonem ze stołem i krzesłami.

WYŻYWIENIE:
Śniadania podawane są w formie bufetu i obejmuje wybór słodkich i pikan-
tnych potraw. Restauracja serwuje obiadokolacje składające się z 3 dań, du-
żego bufetu sałatkowego oraz gorących przystawek. Gospodarze dbają o do-
datkowe wspólne wieczory i proponują swoim gościom raz w tygodniu typową 
uroczystą kolację przy świecach z lokalną muzyką na żywo a także zapraszają 
na podwieczorek połączony ze spacerem do ich schroniska i degustacją lokal-
nych wędlin, serów i grzanego wina.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi, 
•  bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking, garaż, winda 
•  centrum wellness i spa, kryty basen, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaże, 

sauna alpejska w ogrodzie 
•  biblioteka, ogród
•  bezpłatne rowery 
•  pokój gier, animacje w wybranych terminach, mini klub dla dzieci w wieku 

4-12 lat 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus, 
•  przechowalnia bagażu

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych oraz 

rodzinnych
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, napo-

je dodatkowo płatne
•  Drink powitalny
•  Wieczór tematyczny w Piano Bar
•  Uroczystą kolację z typowymi daniami z Trentino
•  Popołudniową wycieczkę do chaty rodziny z degusta-

cją typowych produktów 
•  Wieczór Apres ski z muzyką i bufetem w Snoopy Bar, 
•  Wejście do centrum wellness i spa i zewnętrznej 

strefy relaksu z sauną i jacuzzi
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva z 2 dniami na Ma-

donna di Campiglio, Pinzolo lub Folgarida-Marilleva 
lub Superskirama / w zależności od terminu wyjazdu /

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe ubez-
pieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z garażu- 5 EUR za dzień
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 70 EUR / tydzień
•  Dopłaty za pełne wyżywienie w wysokości 15 EUR 

za osobę dorosłą/dzień i 10 EUR za dziecko w wieku 
1-13 lat

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 1 –bezpłatnie w łóżeczku niemowlęcym
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę  

(maksymalnie 2 osoby na dodatkowych łóżkach)
 - od 1 roku do 2 lat - opłata w wysokości 20 EUR 
 -  od lat 3 do 8 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju,
 -  od lat 9 do 13 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 13 lat – opłata w wysokości 85% ceny 

pokoju

Specjalna oferta dla rodzin, w przypadku pobytu 
minimum 3 noce – 2 dorosłych plus dwoje dzieci do 
13 lat, płatność jak za 3 osoby dorosłe w 1 pokoju

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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Kod imprezy: 

IZ14

Hotel Arcangelo *** 
Pelizzano / Folgarida Marilleva

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
To uroczy, rodzinny, hotel, znajduje się w niewielkiej miejscowości Pelizzano, położo-
nej 1 km od Mezzany oraz 3 km od stoków narciarskich w Marillevie. Na stoki moż-
na dostać się bezpłatnym miejskim skibussem, który odjeżdża z przystanku 150 m 
od hotelu i kursuje na stoki Folgaridy, Marillevy, Pejo oraz Tonale. Hotel Arcange-
lo urządzony jest w tradycyjnym górskim stylu z wykorzystaniem wielu elementów 
drewnianych, które w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami tworzą niezwykle 
komfortowe, jasne i przestronne wnętrza. Jego goście odnajdą tu profesjonalny ser-
wis oraz niezwykle ciepłą i serdeczną atmosferę. To co wyróżnia Hotel Arcangelo to 
z pewnością, również, pyszna, domowa kuchnia oparta na lokalnych składnikach. Dla 
najmłodszych gości przygotowano natomiast przestronna salę zabaw, w której każ-
dego dnia odbywają się animacje. Arcangelo polecamy naszym klientom ze względu 
na jego idealne przeznaczenie na rodzinny, zimowy wypoczynek oraz bardzo dobry 
stosunek ceny do jakości. 

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje przytulne pokoje 1 i 2 osobowe -urządzone w klasycznym, alpejskim 
stylu a ekskluzywne apartamenty zwane suites idealnie nadają się dla rodzin pragną-
cych spędzić urlop w górach Trydentu. Możecie Państwo wybrać jedną z opcji poniżej 
najlepiej odpowiadającą Waszym potrzebom: pokoje typu standard i comfort są wy-
posażone w telefon, sejf, TV wraz z siecią internet oraz większość z nich ma balkon. 
Apartamenty hotelu Arcangelo idealnie nadają się dla rodzin: 2 połączone pokoje z ła-
zienką wyposażone są w telefon, sejf, TV, mini lodówkę, sieć internet i balkon.

WYŻYWIENIE: 
Amerykańskie bogate śniadanie każdego ranka jest dostępne jako bufet z domowymi 
wypiekami, ciasteczkami, chlebem i domowymi konfiturami. Podczas głównego 4 da-
niowego, wieczornego posiłku oferowany jest bogaty bufet z warzywami i przystawki 
na kolację. Menu składa się ze świeżych, naturalnych i zdrowych produktów, zawsze 
obejmuje potrawy nadające się dla dzieci, jak i bogatą listę deserów. Do menu jest 
załączona starannie dobrana karta win. W gościnnej sali obiadowej w stylu rustykal-
nym goście mogą skosztować smakowitych specjałów lokalnej kuchni włoskiej i mię-
dzynarodowej. Jednego wieczoru odbywa się tematyczna kolacja przy świecach. Na 
życzenie gości mogą być przygotowane specjalne jadłospisy dietetyczne.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w hotelu, 
•  bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking, winda, 
•  kryty basen, darmowe wejścia do centrum odnowy biologicznej-sauna, wanna do 

hydromasażu, szwedzki prysznic, solarium, masaż oraz sauna opalana drewnem 
usytuowana na zewnątrz, 

•  ogród, 
•  bezpłatne rowery, biblioteka, mini klub, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus, 
•  przechowalnia bagażu, sejf

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadanie i obiadokolacja, 

napoje dodatkowo płatne
•  1 kolację przy świecach, 
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva z 2 dniami na Ma-

donna di Campiglio, Pinzolo lub Folgarida-Marilleva 
lub Superskirama /w zależności od terminu wyjazdu/

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe ubez-
pieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy w wysokości 77 EUR za 

osobę za tydzień
•  Dopłaty do pokoju komfortowego w wysokości 14 EUR 

za osobę za tydzień
•  Dopłaty do pokoju Family Suite w wysokości 35 EUR 

za osobę za tydzień
•  Dopłaty za pełne wyżywienie 13,50 EUR za dziecko

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 3 –bezpłatnie w pokoju z rodzicami w 

łóżeczku niemowlęcym lub jeśli śpi na obecnym łóżku.
-  Dziecko w pokoju z rodzicami za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 6 – opłata w wysokości 60% ceny pokoju  
 -  od lat 6 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w wysokości 

90% ceny pokoju, na dodatkowym łóżku

SpECjAlNA OfERtA DlA RODzIN: 2 DOROSłyCh pluS 
DwOjE DzIECI w wIEKu 3-11 lAt, płAtNOŚć jAK zA 3 
OSOBy DOROSłE w 1 pOKOju

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość negocjacji!
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POŁOŻENIE: 
Hotel położony jest w miejscowości Dimaro w odległości 3 km od wyciągów w Comme-
zadura, docierających do regionu narciarskiego Skirama Dolomiti Adamello Brenta. Poza 
świetną lokalizacją, ten czterogwiazdkowy obiekt oferuje jedno z najlepiej rozwiniętych 
zapleczy rekreacyjno - rozrywkowych, z takimi atrakcjami jak np. podgrzewany basen ze-
wnętrzny, sala zabaw czy gier. W Dimaro znajdują się liczne restauracje, bary, sklepy. Moż-
na się również wybrać na kręgle do Monclassico lub na dyskotekę do Commezzadury. Spod 
hotelu kursuje bezpłatny ski bus, który dowozi do początkowej stacji Daolasa-Commezza-
dura (gondolka wywozi na środek stacji Marilleva/Folgarida). Alpholiday Dolomiti Wellness 
& Fun położony jest pomiędzy parkami Adamella i Stelvio, a z jego okien roztaczają się 
przepiękne widoki na góry. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel posiada komfortowo wyposażone pokoje 2, 3, 4 osobowe o różnym standardzie. 
Pokoje typu standard wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką do 
włosów, TV Sat., telefon, sejf, radio, Wi-fi (odpłatnie), mini lodówkę (konsumpcja płatna 
dodatkowo) oraz indywidualnie regulowane ogrzewanie. Za dopłatą i na potwierdzenie są: 
pokoje superior o wyposażone jak pokoje standardowe, dodatkowo posiadają balkon; po-
koje de luxe  wyposażone jak pokoje superior; pokoje rodzinne standard 1 pomieszczenie 
dla max. 3 osób wyposażone jak pokoje superior oraz pokoje rodzinne comfort dla 4 osób. 
Większość pokoi posiada balkony. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania są podawane w formie bufetu a obiadokolacje serwowane (do wyboru z 4 pozy-
cji menu), bufet sałatkowy oraz deser. Hotel proponuje dania kuchni regionalnej, włoskiej 
i międzynarodowej. Raz w tygodniu gospodarze organizują kolację tematyczną. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  płatny Internet wi-fi na terenie całego hotelu 
•  bar z tarasem, piano bar raz w tygodniu, restauracja hotelowa
•  3 baseny, w tym jeden zewnętrzny z podgrzewaną wodą 
•  bezpłatny parking, garaż, winda 
•  ping pong, bilard 
•  3 sale konferencyjne 
•  centrum odnowy biologicznej w którym znajdują się: aromatyzowana łaźnia turecka, 

sauny fińskie, jacuzzi, prysznice aromatyczne, solarium 
•  zabiegi pielęgnacyjne oraz masaże na zapisy 
•  fitness / siłownia 
•  animacje, mini klub dla dzieci w wieku 3-8 lat, junior klub dla dzieci w wieku 8-12 lat, 

sala zabaw dla dzieci 
•  taras słoneczny z leżakami 
•  czytelnia, sala wypoczynkowa z kominkiem 
•  dyskoteka 
•  wypożyczalnia rowerów 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, ski bus 
•  nordic walking 
•  10 % zniżki na zakupy w wybranych sklepach 
•  1 transfer i wejście na nocną jazdę na łyżwach (odpłatnie wypożyczenie łyżew) 

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

o różnym standardzie
•  Wyżywienie - 2 posiłki - śniadania i obiadokola-

cje, napoje dodatkowo płatne
•  Wieczorek tematyczny
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superski-

rama /w zależności od terminu wyjazdu/
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za pokoje Suite i Family Suite
•  Korzystania z solarium oraz zabiegów kosme-

tycznych i masaży
•  Korzystania z garażu
•  Odpłatności za internet - ok. 1 EUR/godz.,  

ok. 3 EUR/10 godz., ok. 10 EUR/cały pobyt

ZNiŻKi:
Maksymalnie 3 osoby na dodatkowych łóżkach za 
dobę, za osobę:
- do lat 1 – opłata w wysokości 20% ceny pokoju
-  od lat 1 do 2 – opłata w wysokości 40% ceny 

pokoju,
-  od lat 3 do 14 – opłata w wysokości 60% ceny 

pokoju,
-  od lat 15 do 19 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek w pokoju 
to 3. Maksymalna liczba łóżeczek niemowlęcych 
w pokoju to 2.

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość 
negocjacji!
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CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  Wieczorek tematyczny
•  1 transfer i wejście na nocną jazdę na łyżwach 

(odpłatnie wypożyczenie łyżew)
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superskira-

ma /w zależności od terminu wyjazdu/
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z internetu w kąciku internetowym- 

ok. 2 EURO za godzinę
•  Opiekunki do dziecka od 8 miesiąca
•  Kuligu, jazdy konnej, nordic walking, spaceru z ra-

kietami śnieżnymi i na nartach biegowych
•  Wyjazdu na zakupy do Madonny di Campiglio

ZNiŻKi:
-  Maksymalnie dwoje dzieci do lat 1 – opłata w 

wysokości 20% ceny pokoju za dobę, za osobę, 
jeżeli śpią na obecnych łóżkach lub łóżeczkach 
niemowlęcych,

-  Maksymalnie dwoje dzieci na dodatkowych łóżkach 
za dobę, za osobę:

 -  od lat 1 do 2 – opłata w wysokości 40% ceny 
pokoju,

 -  od lat 3 do 14 – opłata w wysokości 60% ceny 
pokoju,

 -  od lat 15 do 18 – opłata w wysokości 70% ceny 
pokoju,

 -  powyżej 18 lat – opłata w wysokości 80% ceny 
pokoju 

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość nego-
cjacji!

POŁOŻENIE: 
Rodzinny i niezwykle urokliwy, niedawno wyremontowany hotel, zlokalizowany 
jest w spokojnej okolicy w miejscowości Monclassico, ok. 7 km od stacji narciar-
skiej Daolasa. W odległości ok. 500 m od hotelu znajduje się przystanek miejskie-
go ski busa do Folgaridy i Marillevy natomiast bezpłatny bus hotelowy dowozi 
gości do stacji Commezzadura/ Daolasa. Hotel jest doskonałą bazą wypadową 
do korzystania z wielu atrakcji na świeżym powietrzu poza jazdą na nartach, ta-
kich jak piesze wycieczki czy rowerowe przejażdżki po górach. W hotelu organi-
zowane są również występy rozrywkowe. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel dysponuje 30 komfortowo wyposażonymi i tradycyjne urządzonymi poko-
jami. Pokoje położone są na 3 piętrach, z czego jedno stanowi mansardę. Pokoje 
comfort znajdują się w mansardzie, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i z 
suszarką do włosów, TV Sat., telefon i sejf. Za dopłatą i na potwierdzenie dostęp-
ne są pokoje superior - wyposażone jak pokoje comfort, dodatkowo posiadają 
balkon oraz pokoje rodzinne 1-pomieszczenie typu classic - mogą zakwaterować 
max. 3 osoby dorosłe i typu comfort - mogą zakwaterować max. 4 osoby doro-
słe. Oba typy pokoi family wyposażone są jak pokoje superior. Na potwierdzenie 
dostępne są pokoje 1-osobowe. Niektóre pokoje posiadają balkony. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania podawane są w formie bogatego bufetu a obiadokolacje serwowane 
do stolika - do wyboru z 3 pozycji w menu, bufet sałatkowy oraz deser. Dostępne 
jest menu dietetyczne. Gospodarze raz w tygodniu organizują kolację tematycz-
ną przy świecach. Restauracja serwuje dania kuchni włoskiej i międzynarodowej.  

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  kącik internetowy dodatkowo płatny, 
•  bar z panoramicznym widokiem, restauracja hotelowa, sala TV, 
•  basen kryty, 
•  bezpłatny zadaszony parking, winda, 
•  centrum odnowy biologicznej w którym znajdują się:, bicze wodne, aromatycz-

na sauna fińska, łaźnia turecka, prysznice aromatyzujące, strefa relaksacyjna, 
zewnętrzne jacuzzi w ogrodzie hotelowym, 

•  mini klub dla dzieci, kącik zabaw dla dzieci, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus, 
•  10 % zniżki na zakupy w wybranych sklepach, 
•  1 transfer i wejście na nocną jazdę na łyżwach (odpłatnie wypożyczenie łyżew), 
•  opiekunka do dziecka od 8 miesiąca, 
•  kulig, jazda konna, nordic walking, spacer z rakietami śnieżnymi i na nartach 

biegowych, 
•  wyjazd na zakupy do Madonny di Campiglio, 
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CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych 

o różnym standardzie
•  Wyżywienie - 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superskira-

ma /w zależności od terminu wyjazdu/
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

10 EUR /dzień
•  Dopłaty do pokoju 2 osobowego użytkowanego 

przez 1 osobę w wysokości 30% ceny
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia w wysokości 

12 EUR/osoba/dzień
•  Korzystania z hydromasażu, jacuzzi i solarium-

żetony w cenie 8 EUR
•  Korzystania z garażu – 5 EUR/dzień
•  Kaucji za pokój w wysokości 100 EUR-płatne 

w dniu przyjazdu

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 – pobyt bezpłatny jeśli śpi na 

obecnym łóżku lub opłata w wysokości 20 EUR za 
dziecko za dobę, na łóżeczku niemowlęcym. 

-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 0 do 3 – opłata w wysokości 40% ceny 

pokoju,
 -  od lat 3 do 12 – opłata w wysokości 60% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w wysokości 

80% ceny pokoju

Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek 
w pokoju. Maksymalna liczba łóżeczek niemowlę-
cych w pokoju to 1.

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość nego-
cjacji!

POŁOŻENIE: 
Hotel Belfiore  położony jest w cichej, słonecznej Presson  , która jest częś-
cią miasteczka Monclassico  , w środku doliny Val di Sole, niedaleko miej-
scowości Dimaro, kilka minut od wyciągów narciarskich Folgarida Marilleva, 
które mają połączenie z nartami na stokach z  Madonną di Campiglio  i Pin-
zolo. Obiekt jest prowadzony bezpośrednio przez właścicieli, co jest gwa-
rancją miłego pobytu oraz chęci zaspokojenia wszystkich Państwa potrzeb. 
Rodzina Ravelli powita swoich gości z wielkim profesjonalizmem i szczerą ser-
decznością ludzi, którzy mieszkają w górach. Zatroszczą się o Państwa, aby 
zaoferować Wam spędzenie niezapomnianych wakacji – np. tak by po dniu 
spędzonym na stoku uwolnić się od stresu i spędzić czas w centrum odnowy 
biologicznej. Ten tradycyjny alpejski hotel oferuje bezpłatny transfer na stację 
kolejową Dimaro i do ośrodka narciarskiego Daolasa. Pobliską autostradą A22 
można dojechać do Trydentu i Bolzano w około 1 godzinę. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Belfiore ma 25 pokoi 1, 2, 3, 4 osobowych- bardzo wygodnych i elegan-
ckich rozmieszczonych na trzech piętrach obsługiwanych przez windę. Są one 
gustownie urządzone w typowym stylu alpejskim-drewniane meble, a ich wnę-
trza zdobią drewniane belki stropowe. Pokoje wyposażone są we wszelkie udo-
godnienia: łazienkę z suszarką do włosów oraz zestawem kosmetyków, sejf, 
telefon, radio, bezpłatną telewizję satelitarną ze wszystkimi kanałami telewizji 
Sky oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Większość pokoi posiada balkon, 
a niektóre są na poddaszu. 

WYŻYWIENIE:
Obfite śniadanie w formie bufetu międzynarodowego jest najlepszym spo-
sobem na rozpoczęcie dnia. Przy obiedzie i kolacji   znajdą Państwo duży bu-
fet z warzywami i apetycznymi przystawkami - 3 dania główne i 3 drugie 
dania oraz desery. Restauracja oferuje Państwu najwyższą jakość i różnorod-
ność dań zarówno kuchni tradycyjnej, jak i międzynarodowej. Do wszystkich 
dań można popróbować win zarówno z Trentino jak i międzynarodowych. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi
•  bar, restauracja hotelowa
•  garaż, winda, 
•  centrum wellness,, Oasis Mela Verde” w którym znajdują się: sauna, łaźnia tu-

recka, jacuzzi, relaksujące prysznice, hydromasaże, strefa relaksu, solarium, 
•  taras, ogród z leżakami, 
•  czytelnia, sala TV
•  przechowalnia bagażu, przechowalnia sprzętu narciarskiego, ski bus, 
•  wypożyczalnia rowerów
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CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  Koktajl powitalny
•  Wieczorek tematyczny
•  6 dni – Skipass Folgarida-Marilleva lub Superskira-

ma /w zależności od terminu wyjazdu/
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny
•  10% zniżki na narty i snowboard
•  10% zniżki w barze oraz w barze z przekąskami 

i samoobsługi w centrum narciarskim szkoły 
narciarskiej 

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z masażu i zabiegów kosmetycznych
•  Korzystania z podziemnego parkingu: 

10 EUR/dzień
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego

ZNiŻKi:
-  Maksymalnie dwoje dzieci do lat 2 – opłata w wy-

sokości 20 EUR za osobę, za dobę, na łóżeczkach 
niemowlęcych.

-  Dzieci od lat 0 do 3 – pobyt bezpłatny, jeśli śpi na 
obecnym łóżku, 

-  Dzieci od lat 3 i dorośli – opłata w wysokości 30% 
ceny pokoju za dobę za osobę, na dodatkowym 
łóżku.

Maksymalna liczba łóżeczek niemowlęcych w pokoju 
to 2.

*  Grupa: min 20 osób. Pow. 20 os. możliwość nego-
cjacji!

POŁOŻENIE: 
Hotel Luna Wellness usytuowany jest w miejscowości Folgarida pomiędzy Par-
kiem Narodowym Stelvio a Trydentem. Wyciągi narciarskie oraz szlaki trek-
kingowe znajdują się od obiektu w odległości wynoszącej jedynie 150 m. Ten 
komfortowy hotel mieści centrum regeneracji biologicznej Kokun, w którym pro-
ponowanych jest dużo usług. W lokalu Kokun Oasi dostępne są również darmo-
we napary ziołowe, soki oraz świeże owoce. 

ZAKWATEROWANIE:
Do dyspozycji turystów są komfortowe oraz przytulne pokoje 2 osobowe, pokoje 
rodzinne oraz dogodne i luksusowe apartamenty wyposażone w ciekawe udo-
godnienia, takie jak TV sat., telefon, radio, sejf, wi-fi internet, minibar, łazienka 
z prysznicem i suszarką do włosów, w której zagwarantowano też miękki szlaf-
rok i kapcie w dniu przyjazdu. Każdy pokój ma balkon z widokiem na góry.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie serwowane jest w formie bufetu z dodatkowymi smakołykami na 
słodko w postaci bufetu deserów. Kolacja składa się z przystawki, 2 dań z menu 
i deseru w formie bufetu. Goście mogą spróbować dań kuchni regionalnej poda-
wanych podczas kolacji przy świecach oraz zrelaksować się w hotelowym barze. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi, 
•  piano bar, 
•  garaż, 
•  basen, 
•  centrum wellness, w którym znajdują się: sauna, łaźnia turecka, tybetańska 

kabina prysznicowa, strefa relaksu z pijalnią herbaty, soków oraz konsumpcją 
świeżych owoców, solarium, zabiegi kosmetyczne, 

•  winda, 
•  mini klub, 
•  pokój gier, 
•  animacje, 
•  taras, 
•  sala TV, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego bezpośrednio na stoku, 
•  ski bus, 
•  sklep, 
•  restauracja hotelowa
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POŁOŻENIE: 
Hotel Kapriol posiada 4 piętra i znajduje się w centrum Folgarida na wysokości 
ok. 1250 m n.p.m., bezpośrednio przy trasie narciarskiej Belvedere, która połą-
czona jest trasami narciarskimi i siecią wyciągów z Marilleva 1400 oraz słynną 
Madonną di Campiglio. Około 100 m od kolejki Belvedere i ok. 300 m od wycią-
gu Casina. Obiekt jest doskonałym punktem wypadowym dla narciarzy – czeka 
tu ponad 150 km szlaków „karuzeli” narciarskiej Folgarida - Marilleva - Madon-
na di Campiglio. Jest to idealne miejsce do spędzenia wakacji w Dolomitach 
Brenta: z grupą, rodzinnie czy z przyjaciółmi. Zawsze znajdziecie tu Państwo 
wysoką jakość obsługi i serdeczną atmosferę, dzięki którym zrelaksujecie się w 
tradycyjnym stylu trydenckim, również w hotelowym wellness. Dostępny jest 
bezpłatny skibus hotelowy do kolejki Belvedere. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel dysponuje 120 odnowionymi w typowo górskim stylu pokojami, ze 
wszystkimi udogodnieniami m.in. typu Deluxe Standard dla max. 4 osób. Po-
koje wyposażone są w łazienkę z WC i suszarką do włosów, telefon, TV Sat, wi-
fi, sejf, minibar (płatny). Większość pokoi posiada balkon z pięknym widokiem 
na las.

WYŻYWIENIE:
Śniadania oraz ciepłe kolacje (wybór z menu), sałatki i przystawki serwowane 
są w formie bufetu. Zatopiona w zieleni restauracja z panoramicznym wido-
kiem serwuje dania przygotowywane przez właściciela. Kucharze proponują 
wyśmienite dania kuchni trydenckiej i włoskiej, tradycyjne dania lokalne lub 
śródziemnomorskie, wieczory tematyczne, wina i sery własnej roboty. Ponad-
to spełniają wszelkie zalecenia dietetyczne gości. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi w wyznaczonych miejscach, 
•  zadaszony garaż-płatny, parking-płatny, winda, 
•  bar z kominkiem, zewnętrzny taras słoneczny, restauracja hotelowa
•  piano bar, dyskoteka, czytelnia, 
•  sejf, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
•  ski bus, 
•  sala z TV, 
•  ogród, 
•  centrum wellness (ok. 1000 m2, wstęp bezpłatny, dzieci do 10 lat wstęp z os. 

dorosłą i wyłącznie do godz. 18.00) - basen, jacuzzi, kneipp, sauna, łaźnia 
turecka, siłownia, strefa relaksacyjna, masaże, zabiegi kosmetyczne, fryzjer, 
solarium -za dodatkową opłatą, 

•  zabawy dla najmłodszych, baby club (2-5 lat, dzieci muszą być samodzielne), 
mini club (6-11 lat) czynny nd-pt w godz. 8.30-21.00 - w tym obiad, przekąski, 
zabawy i gry z animatorami w obiekcie lub na śniegu (bezpłatne, personel 
mówi w j. włoskim lub angielskim)

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  Wieczorki tematyczne
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida-

Marilleva lub Superskirama (zależności od 
terminu wyjazdu) 

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
 
CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

70 EUR / tydzień
•  Korzystania z garażu – 10 EUR/dzień
•  Korzystania z parkingu- 6 EUR/dzień
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia- 80 EUR/tydzień

ZNiŻKi:
Dzieci od lat 0 do 8– pobyt bezpłatny, jeśli śpią w 
pokoju dwuosobowym na dodatkowym łóżku, bez 
świadczeń, 
Dzieci od lat 8– opłata w wysokości 50 % ceny 
pokoju za dobę za osobę, na dodatkowym łóżku.

Przy 4 osobach w pokoju – PROMOCJA, 4=3 czyli 
opłata za 3 osoby dorosłe

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Rodzinny Alphotel położony jest zaledwie 600 metrów od wyciągów gondolo-
wych Belvedere i Folgarida, którymi dostaną się Państwo na stoki pasma Do-
lomity Brenty. Transport minibusem jest zawsze dostępny w określonych go-
dzinach, zarówno rano jak i po południu. W przytulnej atmosferze, prywatnej i 
romantycznej, gospodarze stworzyli wiele zakątków, gdzie każdy może znaleźć 
swoje ulubione miejsca.Po dniu spędzonym na stoku można się odprężyć w 
centrum odnowy biologicznej z krytym basenem, sauną, łaźnią turecką i siłow-
nią. Dostępne są tu również rozmaite masaże i zabiegi kosmetyczne.
Taras Brenta z oknami z widokiem na Dolomity jest jasny i wesoły i nadaję 
się bardzo dobrze na drinka wśród przyjaciół czy rodziny. Specjalny lokal pod 
nazwą Cort z widokiem na dziedziniec i ogród jest polecany do czytania książki 
w towarzystwie palącego się kominka. Salka pod nazwą dell Bosco wykonana 
ze starego drewna w klimacie chaty górskiej, jest miejscem, gdzie można się 
zrelaksować po saunie i wypić gorącą herbatę oraz zjeść owoce. 
Dla nie-narciarzy proponowany jest interesujący program chodzenia - nordic 
walking czy z rakietami śnieżnymi po ubitych ścieżkach, w towarzystwie gór-
skiego przewodnika. Dodatkowo organizowane są wycieczki z przewodnikami 
alpejskimi, a także rozmaite zajęcia sportowe.

ZAKWATEROWANIE:
Przestronne i komfortowe pokoje w hotelu 1, 2 osobowe oraz apartamenty 
typu Suite wyposażone są w telewizor, sejf, WI-FI, telefon, łazienkę z wanną 
lub prysznicem oraz minibar. Większość z nich ma balkon z widokiem na góry. 

WYŻYWIENIE:
Obfite śniadanie podawane są w formie bufetu, ze słodkimi i słonymi potra-
wami oraz gorącymi napojami serwowanymi do stolika. W późnych godzinach 
popołudniowych skorzystacie Państwo z bufetu z ciastami i smakołykami 
domowej roboty, a także słonymi bułkami, pizzą, sokiem i kawą. Przy kolacji 
możecie wybrać Państwo spośród pysznych i wyrafinowanych potraw z menu 
spożywając je w romantycznej atmosferze restauracji, ponadto z bufetem 
z  przystawkami i warzywami. Będziecie mogli spróbować też typowych dań 
kuchni z Trentino, na przemian z potrawami kuchni śródziemnomorskiej. Za-
proszeni zostaniecie Państwo na wieczór z degustacją wina i sera, w formie 
bufetu oraz deserów, którym nikt nie da się oprzeć. Wszystkie potrawy są przy-
gotowywane ze świeżych, wysokiej jakości i produktów.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi, parking, winda, sejf, 
•  bar, restauracja hotelowa
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, szkółka narciarska, 
•  wypożyczalnia rowerów, piesze wycieczki, ski bus, 
•  ogród, taras słoneczny, opieka nad dziećmi, 
•  karaoke, spa i centrum odnowy biologicznej- sauna, wanna z hydromasa-

żem, kryty basen, centrum fitness, 
•  masaże i zabiegi na ciało, solarium – dodatkowo płatne

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 i 4 

osobowych 
•  Wyżywienie- 3 posiłki-śniadania, podwieczorek, 

obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Folgarida-

Marilleva lub Superskirama (zależności od 
terminu wyjazdu) 

•  Bezpłatne korzystanie z centrum odnowy 
biologicznej z użyciem miękkiego szlafroku, 
ręcznika i kapci, które to znajdziecie w waszym 
pokoju

•  Koktajl powitalny
•  Wieczory z muzyką na żywo
•  Typowa obiadokolacja, degustacja serów, 

duży bufet deserów
•  Zniżki na wypożyczenie sprzętu zimowego
•  Zniżki na posiłki w restauracjach na stokach
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny
 
CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z masaży, zabiegów pielęgnacyjnych 

oraz solarium – od 16 EUR, 
•  Degustacji win z Trentino 

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 2 – opłata w wysokości 
20 EUR za dobę, na łóżeczkach niemowlęcych.

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek w pokoju to 1.

SpECjAlNy plAN DlA RODzIN 
2 osoby dorosłe + 2 dzieci (do 11 lat w pokoju 
z rodzicami) = płacą jak 3 osoby dorosłe

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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FolGaRia FioReNtiNi stanowi jedną z najważniejszych stacji narciarskich w południowo-wschodniej części re-
gionu Trentino. Zajęła ona pierwsze miejsce na krajowej liście sporządzonej przez Touring Club Italiano ze wzglę-
du na jakość wyciągów i warunki środowiskowe. Atrakcją tego miejsca jest „Skitour dei Forti” czyli 76 km długich 
i zadbanych tras poprowadzonych tak, aby można było zobaczyć fortyfikacje z czasów I wojny światowej. Stacja 
narciarska dzieli się na dwie „narciarskie karuzele” – Folgaria jest znacznie większa i odległa o 12 km mniejsza 
Lavarone. Folgaria o łącznej długości tras 74 km zadowoli zarówno miłośników pięknych widoków i narciarskich 
długich wypraw, jak i tych, którzy swą przygodę z narciarstwem dopiero rozpoczynają dla, których przygotowano 
trasy o niskim stopniu trudności - w Costa i okolice. Nie zawiodą się także wytrawni narciarze, którzy znajdą tu 
kilka naprawdę trudnych tras. Trasy takie jak nowo powstała Tol di Serrada i historyczna trasa Salizzona di Fondo 
Grande to najważniejsze punkty tego regionu. Dla snowboardzistów przygotowano Snow park a dla amatorów 
narciarstwa wspaniałe tereny o łącznej długości 50 km.

FOLGARIA-LAVARONE
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POŁOŻENIE: 
Willa Wilma jest otoczona łąkami i lasami, które dochodzą się do wysokości 
2050 m. n.p.m. na Górze Cornetto. Pogrążona w absolutnej ciszy, znajduje 
się zaledwie dwieście metrów od centralnego placu  Folgarii  w regionie Try-
dent.  Hotel emanuje urokiem i ciepłem klasycznej rezydencji w stylu tyrol-
skim,   zbudowany w 1970 r. przez rodzinę Walzogher i od ponad czterdzie-
stu lat słynie z tradycyjnej gościnności.  Po całym dniu spędzonym na nartach 
mogą Państwo odpocząć w kąciku dobrego samopoczucia. Drzewo i kamienie 
naturalne  stworzą Wam oazę relaksu, z sauną i cichą muzyką, w wygodnych 
leżakach z panoramicznymi widokami. W dużym ogrodzie można skorzystać 
z odkrytej wanny z hydromasażem. 3 km od hotelu znajduje się Golf Club Fol-
garia.  Hotel zapewnia też bezpłatny bus, który zatrzymuje się obok obiektu 
i dociera na stoki narciarskie Folgaria. Rovereto znajduje się w odległości 30 
minut jazdy od hotelu. 

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja oferuje pokoje 2 osobowe urządzone w ciepłym, górskim stylu i 
wyposażone komfortowo, zapewniając gościom doskonały relaks. Oferują one 
telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz 
łazienkę z suszarką do włosów. Prawie wszystkie posiadają balkon, z którego 
podziwiać można przepiękną górską panoramę. 

WYŻYWIENIE:
Śniadanie podawane jest w formie bufetu. Obiadokolacje to domowe wypieki 
i potrawy ze wszystkich regionalnych tradycji kuchni włoskiej, które są przygo-
towywane według ścisłych i oryginalnych przepisów. Specjalną uwagę gospo-
darze przykładają do tyrolskiej tradycji i folkloru w hotelowej piwniczce. Do 
dyspozycji jest duży ekran z muzyką i karaoke. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  internet wi-fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
•  parking, 
•  bar, 
•  restauracja hotelowa
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, 
•  przechowalnia bagażu, 
•  wypożyczalnia rowerów, 
•  winda, 
•  ski bus, 
•  sejf, 
•  ogród, 
•  taras słoneczny, 
•  tenis stołowy, 
•  spa i centrum odnowy biologicznej- sauna, wanna z hydromasażem, pryszni-

ce relaksacyjne, łaźnia turecka, centrum fitness, 

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 
•  Wyżywienie - 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass z podziałem na Alpe Cimbra 

Folgaria-Lavarone lub Skitour dei Forti  
lubFolgaria Fiorentini  lub Superskirama 
(zależności od terminu wyjazdu) 

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
 
CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z spa i centrum odnowy 

biologicznej- wstęp 6 EUR
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

10% ceny pokoju dwuosobowego
•  Dopłaty do pokoju wykorzystanego przez 

1 osobę- 40 % ceny pokoju dwuosobowego
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia- 12 EUR/dzień
•  Dopłaty do pobytu krótszego niż 3 noce - 15% 

ceny za dobę/pokój

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 3 – opłata w wysokości 18 EUR za 

osobę, za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 8 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju
 -  od lat 8 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w 

wysokości 80% ceny pokoju,
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w 

wysokości 70% ceny pokoju, na czwartym 
łóżku

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Hotel Luna Bianca 3*S to idealne miejsce na zimowy wypoczynek dla wszystkich 
tych, którzy cenią sobie komfort w najlepszym tego słowa znaczeniu. Stylowe 
nowoczesne wnętrza, pyszna włoska kuchnia oraz niezwykła gościnność gospo-
darzy stanowią o wyjątkowości tego hotelu Obiekt ten, z doskonałym zapleczem 
jest zlokalizowany zaledwie kilka minut od stoków narciarskich, z darmowym ski 
busem, zatrzymującym się na przystanku przed samym hotelem! To o czym nie 
można zapomnieć, to przede wszystkim wspaniały wellness center na ostatnim 
piętrze hotelu, w którym goście zapewnione mają mile spędzone i niezapomniane 
momenty odpoczynku. Relaks, doskonała kuchnia, zabiegi odnowy oraz zabawy 
dla dzieci – to wszystko w centrum Folgarii! Hotel jest również przyjazny dla rodzin 
z dziećmi. Znajduje się tutaj specjalny pokój zabaw z wieloma grami i zabawkami. 
Hotel Luna Bianca jest usytuowany 17 km od centrum rekreacyjnego Acropark, 
w którym można uprawiać wspinaczkę i trekking a w odległości 20 km od obiektu 
dotrzeć można do miejscowości Rovereto. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel posiada 40 pokoi w tym pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe typu: Comfort, Superior, 
Family (dla rodzin 5 i więcej osobowych), Junior Suite oraz Suite z jacuzzi. Wszyst-
kie pokoje wyposażone są w wygodne łóżka z materacami ortopedycznymi, włas-
ny regulator temperatury, Tv sat., Wi-Fi, łazienkę, sejf oraz mini bar. Pokoje zostały 
elegancko urządzone w nowoczesnym stylu. Podłoga w pokojach jest drewniana. 
Niektóre pokoje dysponują także balkonem. Na życzenie hotel zapewnia zestaw 
dla dzieci. 

WYŻYWIENIE:
Śniadanie serwowane jest w formie bufetu a obiadokolacja składa się z 3 dań oraz 
bufetu sałatkowego. Gospodarze zapraszają swoich gości na popołudniową prze-
kąskę, 1 kolację typową dla regionu przy świetle świec a także na życzenie mogą 
przygotować wieczorem – pizzę. W barze hotelowym czeka na Państwa powitalny 
koktajl, wieczorne aperitify oraz wieczornice połączone z degustacją produktów 
lokalnych! Istnieje też możliwość zorganizowania wieczorków tanecznych. Kuch-
nia Hotelu Luna Bianca to połączenie śródziemnomorskich smaków z przysma-
kami kuchni regionalnej. Wszystko oparte na świeżych, sezonowych i przede 
wszystkim zdrowych produktach. bufet śniadaniowy, kolacja wybór z menu+bufet 
warzywny. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne, 
•  drink bar, lobby bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking w centrum miejscowości, ski bus
•  centrum odnowy biologicznej, w którym znajdują się: łaźnia turecka, sauna, so-

larium, taras, prysznic tropikalny, sale relaksu i z piciem herbatki, zewnętrzne 
jacuzzi na tarasie z widokiem na panoramę Alp, dostępne również zabiegi oraz 
masaże na zapisy, sala wypoczynkowa z kominkiem, pokój zabaw dla dzieci, 

•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, zniżki na kursy jazdy na nartach

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 
•  Wyżywienie - 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass z podziałem na Alpe Cimbra 

Folgaria-Lavarone lub Skitour dei Forti lub 
Folgaria Fiorentini lub Superskirama  
(w zależności od terminu wyjazdu) 

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
 
CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z spa i centrum odnowy 

biologicznej- wstęp 6 EUR
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 

10% ceny pokoju dwuosobowego
•  Dopłaty do pokoju wykorzystanego przez 

1 osobę- 40 % ceny pokoju dwuosobowego
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia- 12 EUR/dzień
•  Dopłaty do pobytu krótszego niż 3 noce - 15% 

ceny za dobę/pokój

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 3 – opłata w wysokości 18 EUR za 

osobę, za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 8 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju
 -  od lat 8 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 80% ceny pokoju,
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 70% ceny pokoju, na czwartym 
łóżku

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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Hotel Grand Bianceneve*** 
Folgaria

Ceny na 
www.atstravel.pl



ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017   |   61   

POŁOŻENIE: 
Grand Hotel Biancaneve leży w Costa di Folgaria - jednym z najbardziej charakte-
rystycznych miejsc widokowych płaskowyżu Folgaria. Obiekt położony jest zale-
dwie 200 m od najbliższych tras zjazdowych oraz ok. 1, 5 km od centrum miastecz-
ka Folgaria. Dla miłośników rozrywek „apres-ski” to właśnie w nim znajdą Państwo 
liczne sklepy, puby, dyskoteki, lodowisko oraz kino.
W okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego 
wypoczynku, w tym narciarstwa, jazdy na rowerze i gry w golfa. Nieopodal znaj-
dują się korty tenisowe. Na dworzec kolejowy w miejscowości Rovereto można 
z hotelu dojechać samochodem w 30 minut, a na lotnisko w Weronie – w około 
godzinę.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel dysponuje 70 pokojami 2 osobowymi z możliwością dostawek (dostawka 
dla 3 i 4 osoby w formie łóżka piętrowego) - całkowicie odnowionymi i dobrze wy-
posażonymi. Wszystkie pokoje dysponują balkonem i posiadają minibar, telefon, 
sejf oraz telewizor z płaskim ekranem. W każdym z nich znajduje się łazienka z su-
szarką do włosów. Za dopłatą można również zamówić mini apartamenty skła-
dający się z pokoju z łóżkiem małżeńskim, mniejszego pokoju z 2 pojedynczymi 
łóżkami, łazienką i balkonem.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane jest w formie międzynarodowego bufetu łącznie z na-
pojami a obiadokolacje to menu z wyborem 3 gorących przekąsek, 3 głównych 
posiłków z dodatkiem deserów i owoców, zimne przekąski w formie bufetu oraz 
bogaty bufet sałatkowy. Dodatkowo w cenę wliczono również wodę pitną przy 
obiadokolacji. Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni regionalnej Trento, jak 
i dania typowo włoskie. Raz w tygodniu organizowana jest typowa kolacja przy 
świecach. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne w pomieszczeniach ogólnodostępnych
•  bar z TV SAT, restauracja hotelowa, cukiernia
•  animacje z karaoke 
•  bezpłatny parking, winda
•  centrum odnowy biologicznej ze spa, w którym znajdują się: łaźnia fińska, jacuz-

zi zewnętrzne, prysznic z hydromasażem, solarium, kącik relaksu, masaże
•  basen kryty, kort tenisowy 
•  taras, ogród 
•  pokój gier, klub dla dzieci 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, przechowalnia bagażu
•  punkt sprzedaży karnetów narciarskich 
•  wypożyczalnia rowerów,
•  sala konferencyjna 
•  sejf
•  mikrobus hotelowy

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych 

z dostawkami oraz mini apartamentach
•  Wieczory tematyczne
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, napoje 

dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Alpe Cimbra Folgaria-Lavarone 

lub Skitour dei Forti  lubFolgaria Fiorentini  lub 
Superskirama (w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
 
CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za korzystanie z centrum odnowy biologicznej – 

sauna 10 EUR za 45 minut, solarium – od 8 EUR
•  Korzystania z garażu - opłata 4 EUR za dzień
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy – 30 % ceny
•  Dopłaty za pełne wyżywienie w wysokości 8 EUR/osoba/

dzień
•  Ceny karty klubowej w wysokości 14 EUR /

osoba dorosła – powyżej 12 lat /tydzień, (płatnej 
obligatoryjnie), która uprawnia do: 

•  powitania drinkiem połączonego z prezentacją hotelu 
oraz instruktorów

•  spacerów z przewodnikiem narciarskim
•  korzystania z mini klubu dla dzieci w wieku 3-10 lat
•  bezpłatnego przebywania na basenie pod okiem 

ratownika i uczestniczenie w zajęciach z aerobiku
•  korzystania z zewnętrznego jacuzzi
•  transferów na stoki do Folgarii

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2–w łóżeczku niemowlęcym opłata 

w wysokości 13 EUR za dobę za osobę
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 - od lat 2 do 5 – opłata w wysokości 60 % ceny pokoju,
 - od lat 6 do 11 – opłata w wysokości 70% ceny pokoju,
 - powyżej 12 lat– opłata w wysokości 90% ceny pokoju
 -  1 osoba na dodatkowym trzecim i czwartym łóżku 

w pokojach łączonych za dobę za osobę:
 - od lat 2 do 5 – opłata w wysokości 60 % ceny pokoju,
 - od lat 6 do 11 – opłata w wysokości 70% ceny pokoju,
 - powyżej 12 lat– opłata w wysokości 90% ceny pokoju

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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Hotel Seggiovia***
Folgaria

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel Seggiovia położony jest w odległości 1, 5 km od alpejskiej miejscowości Fol-
garia, a także w odległości zaledwie 30 metrów od ośrodka narciarskiego Francoli-
ni Sommo Alto, z którego bezpośrednio dojeżdża się na nartach. Po całodniowym 
pobycie na stoku właściciele zapraszają swoich gości do relaksu w hotelowym spa 
z panoramicznym widokiem na Alpy, w którym do dyspozycji jest wanna z hydro-
masażem, sauna i łaźnia turecka. Obiekt przestrzega zasad ekologicznego funk-
cjonowania i posiada certyfikat firmy Ecolab. Hotel Seggiovia zlokalizowany jest w 
odległości 5 metrów od przystanku autobusu dla narciarzy, zapewniającego połą-
czenia z innymi stokami narciarskimi. Obiekt oddalony jest również o 1, 5 km od 
centrum Folgarii oraz o 35 minut jazdy samochodem od miasta Trydent.

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje w hotelu Seggiovia urządzone zostały w alpejskim stylu a podłogi wyłożo-
ne są parkietem. Zostały nazwane rodzajami kwiatów górskich i w każdym z nich 
znajduje się telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, dostęp do in-
ternetu oraz łazienka z suszarką do włosów. Ze wszystkich pokoi roztaczają się 
widoki na okoliczne góry, a większość z nich dysponuje również balkonem. Do 
dyspozycji gości są pokoje 2 osobowe oraz Junior suity – dodatkowo wyposażone 
w szlafrok i kapcie do spa, minibar, usługę dostarczania codziennej prasy oraz 
wino i woda wliczone są w cenę posiłków.

WYŻYWIENIE:
Na dobry początek dnia w obiekcie serwowane jest śniadanie w formie bufetu, 
które obejmuje głównie specjały na słodko oraz na życzenie-na słono. W restaura-
cji podawane są tradycyjne potrawy z regionu Trydent, jak również klasyczne da-
nia kuchni włoskiej. Dla gości oferowane są codziennie trzy różne menu na lunch 
i kolację oraz bufet z warzywami. Jednego wieczoru w ciągu tygodnia restaura-
cja  proponuje wieczór poświęcony specjalności Trentino czyli prawdziwą podróż 
w tradycyjne receptury.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi bezpłatne 
•  bar, restauracja hotelowa
•  bezpłatny parking, winda
•  wypożyczalnia rowerów
•  centrum odnowy biologicznej ze spa, w którym znajdują się: sauna, jacuzzi, 

prysznic aromatyczny, łaźnia turecka
•  taras, ogród, 
•  piesze wycieczki
•  sala wypoczynkowa z TV
•  pokój gier
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  wypożyczalnia sprzętu sportowego
•  przechowalnia bagażu
•  sejf
•  ski bus

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2osobowych oraz 

suitach
•  Wieczór tematyczny
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  Korzystanie ze spa 
•  6 dni – Skipass Alpe Cimbra Folgaria-Lavarone 

lub Skitour dei Forti  lubFolgaria Fiorentini  
lub Superskirama / w zależności od terminu 
wyjazdu /

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
•  Kartę Gościa Trentino, która upoważnia do:
 -  wolnych wstępów w ponad 40 muzeach, 15 

zamkach i innych atrakcji
 -  bezpłatnego dostępu do komunikacji 

miejskiej
 -  zniżek i ulg np. na wyciągach czy 

u producentów żywności i wina

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Wykorzystania pokoju 2 osobowego przez 

1 osobę – 20 % ceny
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy – 15 % ceny

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 3 –bezpłatnie w łóżeczku 

niemowlęcym
-  Dziecko  na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 8 – opłata w wysokości 50 % ceny 

pokoju,
 -  od lat 8 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 12 lat– opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju 

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!



64   |   ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017

PAGANELLA
MaSyW GóRSKi PaGaNella (2125 m) to 60 km różnorodnych, długich i wspaniale przygotowanych tras oraz 
wiele nowoczesnych wyciągów. W centrum miasteczka Andalo znajdują się dwie stacje początkowe. Wyciągi do-
chodzą do wysokości 2200 n.p.m.. 19 wyciągów przewozi 2600 narciarzy w ciągu godziny. Paganella jest atrakcyj-
nym regionem w rejonie Val di Sole. To nowoczesne kabiny, krzesła, brak orczyków, długie naśnieżane trasy, trasy 
dla początkujących i dzieci, a w tygodniu brak kolejek do wyciągów. Jednym zdaniem to idealne miejsce na narty. 
Stoki Paganelli to w Europie miejsce treningów Bodego Millera oraz kadry USA i Norwegii podczas sezonu zimo-
wego. Molveno to znana miejscowość turystyczna leżąca nad północnym brzegiem jeziora Molveno, jednego z naj-
większych alpejskich, jezior polodowcowych, otoczona jest górami i lasami. Około 4 km od miasteczka znajduje się 
ośrodek narciarski Paganella jest regionem narciarskim wychodzącym naprzeciw narciarzowi i snowboardziście 
na każdym stopniu zaawansowania. W jego skład wchodzą ośrodki: Andalo, Fai della Paganella i Molveno. Paga-
nella to młody okręg, jednak wyciągi są stale modernizowane, a infrastruktura rozbudowywana. Wiele tam bardzo 
łatwych tras, idealnych dla stawiających pierwsze kroki i początkujących amatorów białego szaleństwa, nie mniej 
o średnim zaawansowaniu i w końcu trasy dla prawdziwych ekspertów, znane z tego, że potrafią zweryfikować 
umiejętności nawet najbardziej zaawansowanego narciarza, czy snowboardzisty. Paganella to obszar narciarski,  
gdzie śnieg leży 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 Dolo-
mity znajdujące się po drugiej stronie doliny Adygi. Dzięki ułożeniu stoków względem słońca Paganella zawdzięcza 
świetną jakość śniegu i piękną opaleniznę na twarzach narciarzy. Panuje tu słoneczna, wypoczynkowa i rodzinna 
atmosfera. Po nartach można zrelaksować się w basenach, Spa, na lodowisku, pójść na smaczną pizzę lub do re-
stauracji, a dla szukających mocniejszych wrażeń proponujemy imprezę w dyskotece i wieczory w pubach. Brak 
kolejek do wyciągów, szybkie i wygodne, nowoczesne gondole, kanapy, dadzą szansę odpocząć, ale nie pozwolą 
na nudę. 
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Molveno to piękna i renomowana miejscowość na jeziorem Molveno oddalona od centrum Andalo i wyciągów 
około 4 km. Do Andalo można dostać się skibusem. Bardzo popularna w lecie, w zimie jest nader spokojnym i 
urokliwym miejscem. Piękne malutkie centrum historyczne, sklepy i bary. Molveno otoczone szczytami Dolomitów 
Brenta szczyci się pięknymi widokami i urodą hoteli i rezydencji. Polecamy klientom kochającym spokój i piękno 
natury. 
andalo - miejscowość pod wyciągami na Paganellę, to urocze miasteczko z wieloma sklepami, barami, restaura-
cjami, ośrodkiem sportowym z basenem o wymiarach olimpijskich i basenikiem dla dzieci, zjeżdżalnią i biczami 
wodnymi, siłownią, boiskiem do koszykówki i siatkówki, nowoczesnymi saunami i łaźniami czy zabiegami kosme-
tycznymi, lodowiskiem i dobrą bazą turystyczną. Lodowisko jest czynne do późnych godzin. Jest to miejscowość 
idealna dla rodzin z dziećmi. Dwa wyciągi początkowe znajdują się w centrum miasteczka. Bardzo dobra infra-
struktura sprzyja chodzeniu wszędzie pieszo. Wiele imprez i wydarzeń kulturalnych zapewnia doskonałą zaba-
wę dla dzieci i dla dorosłych. W czasie sezonu narciarskiego w Andalo można uprawiać wiele dziedzin sportów 
zimowych (carving, telemark, narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie i snowboard). Bardzo modne są spacery 
górskie na rakietach. Trasy biegowe są sztucznie oświetlone do godz. 21.00 o długości 3 km wokół jeziora i trasy 
o długości 5 km w lesie.
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Hotel Londra*** 
Paganella / Andalo

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
To rodzinnie prowadzony obiekt znajdujący się w spokojnej dzielnicy 
Molveno, ok. 300 m od centrum. Oferuje przepiękne widoki na jezioro 
Molveno oraz Dolomity. Ośrodek narciarski Andalo oddalony jest od ho-
telu Londra o 4 km, a dostać się tam można skibusem, którego przysta-
nek znajduje się w odległości 150 m. W hotelu Londra*** miłość i pasja 
do pracy rodziny Donini została odziedziczona od ojca, który uczył war-
tości wspólnego wysiłku w celu promowania indywidualności hotelu jako 
miejsca wyjątkowego i doskonałego. Celem gospodarzy jest to, by goście 
czuli się właśnie tutaj spokojnie i ciepło wśród rodzinnej atmosfery za-
pewnionej przez właścicieli obiektu. Ośrodek narciarski Andalo oddalony 
jest od hotelu o 4 km, a najbliższa stacja kolejowa w miejscowości Mez-
zocorona o 30 km.

ZAKWATEROWANIE:
Goście mają do wyboru 3 typy pokoi. Są to przytulne i wygodne pokoje 
rodzinne oraz typu Lago i Brenta od 1 osobowych po 4 osobowe. Wszyst-
kie z nich są idealnym miejscem na zimowy urlop, urządzone drewniany-
mi meblami i wyposażone w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, 
telefon, sejf, kolorowy telewizor, minibarek i balkon.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są w formie bufetu na słodko oraz słono. Obiado-
kolacje składa się z 3-daniowego menu wraz z bufetem sałatkowym. Po-
trawy sporządzane są ze zdrowej lokalnej żywności zawierającej świeże 
składniki. Dodatkowo podawane są desery. Restauracja oferuje specjały 
z Południowego Tyrolu oraz dania kuchni międzynarodowej W ciepły i 
przyjazny sposób restauracja wita gości poprzez szeroki wybór dań i win 
z Trentino. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi–fi, 
•  odkryty parking
•  środki publicznego transportu
•  karta Molveno uprawniająca do wejść: do spa w Andalo, na basen, obiek-

tów sportowych w okolicy
•  taras
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  ski bus
•  wycieczki piesze
•  nordic walking
•  rakietki śnieżne
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z 

pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4 

osobowych o różnym standardzie
•  Wyżywienie- 2 posiłki-śniadania i 

obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Paganella lub Kombi lub 

Superskirama (w zależności od terminu 
wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny
•  Kartę Molveno

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Opłaty za korzystanie z garażu
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy w wysokości 

11 EUR za osobę/dzień

ZNiŻKi:
Dzieci na dodatkowym łóżku za dobę za 
osobę:
 -  od lat 2 do 5 – opłata w wysokości 50% 

ceny pokoju,
 -  od lat 5 do 10 – opłata w wysokości 70% 

ceny pokoju,
 -  od lat 10 do 15 – opłata w wysokości 

80% ceny pokoju,
 -  powyżej 15 lat – opłata w wysokości 

90% ceny pokoju 

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Ten elegancki, piękny hotel w stylu alpejskim położony jest w centrum Andalo 
- 250 m od wyciągu narciarskiego kursującego na stoki płaskowyżu Altopia-
no della Paganella. Obiekt oddalony jest od centrum 150 metrów, od centrum 
sportowego 400 metrów, od jeziora Molveno o 5 km, a od Trydentu o 40 minut 
jazdy samochodem. Hotel zapewnia eleganckie Centrum Wellness „Pegaso” 
oraz wspaniałą atmosferę, która jest jego wizytówką. Jest to miejsce z trady-
cjami i wspaniałymi świadczeniami a szczyci się gościnnością, uprzejmością 
i wspaniałymi opiniami gości, którzy spędzili w nim piękne wakacje.

ZAKWATEROWANIE:
Wszystkie pokoje w hotelu Cavallino są z balkonami - wygodne i estetyczne. 
Wyposażone są w minibar, WI-FI, sejf, budzik, telewizor LCD z dostępem do ka-
nałów telewizji satelitarnej. W każdym pokoju znajduje się łazienka z suszarką 
do włosów, miękkimi szlafrokami i kapciami. Niektóre pokoje dysponują wan-
ną z hydromasażem lub oknami z widokiem na Dolomity Brenty. Do wyboru 
macie Państwo spośród poniższych rodzajów: Harmon, Family, Loving, Junior 
Suite Dolomiti, Junior Suite Charme oraz Suite Cavallino.

WYŻYWIENIE:
Obfite i znakomite śniadanie w hotelu Cavallino serwowane jest w formie bu-
fetu. Restauracja zaprasza na lunch w formie bufetu z ciepłymi i zimnymi da-
niami, serami i wędlinami, warzywami, owocami i deserami. Na podwieczorek 
czekają na gości ciasta, torty, soki, herbata i ziółka. W porze kolacji są cztery 
dania do wyboru z karty, w tym lokalne specjały. Bufet z warzywami, domowy 
chleb, przekąski, sosy i przyprawy. Kuchnia jest tradycyjna i kreatywna. Menu 
przygotowywane jest też dla dzieci, wegetarian i chorych na celiakie. Raz w ty-
godniu gospodarze zapraszają na wieczór z kuchnią lokalną lub tematyczną. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi, 
•  parking, garaż, 
•  bar, restauracja hotelowa
•  salon
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  centrum odnowy biologicznej „Pegaso” - Świat Wody z basenem, hydromasa-

żem i natryskami, sauna fińska, biosauna, łaźnia turecka, natryski z tropikal-
nym deszczem, z zimną mgłą i balsamicznymi esencjami, solarium, masaże 
oraz zabiegi kosmetyczne

•  sejf
•  winda
•  wypożyczalnia rowerów
•  mini klub dla dzieci do 3 lat
•  animacje
•  ski bus

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 i 4, 5 osobowych 

a także apartamentach
•  Wyżywienie- 4 posiłki-śniadania, lunch bufet, 

podwieczorek i obiadokolacje, napoje dodatkowo 
płatne

•  Wieczór tematyczny
•  6 dni – Skipass Paganella lub Kombi lub 

Superskirama (w zależności od terminu wyjazdu)
•  Kartę Andalo upoważniającą do wielu zniżek 

(uprawniający do: bezpłatnego wejścia na wszystkie 
imprezy organizowane w Palazzo Congressi, do 
bezpłatnego Skibusa, do 10% zniżki w wypożyczalni 
sprzętu narciarskiego, do 10 % zniżki na wejście 
na lodowisko, do 10 % zniżki w szkółce narciarskiej 
włoskiej, do zniżkowego biletu na basen, do zakupu 
skipassów w niższej cenie, do zniżek na lekcje nauki 
w szkole narciarskiej)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z garażu- 15 EUR za dobę
•  Dopłaty za pokój 1 osobowy w wysokości 30 % ceny
•  Dopłaty do pokoju 2 osobowego wykorzystanego 

przez 1 osobę – 50 % ceny 

ZNiŻKi:
-  Dziecko od lat 0 do 2 – pobyt bezpłatny, jeśli śpi na 

obecnym łóżku,
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 2 do 5 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju,
 -  od lat 5 do 10 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  od lat 10 do 15 – opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 15 lat – opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Hotel Sporting, położony u podnóża masywu Presanella, w miejscowości Passo 
del Tonale, na skraju Parku Narodowego Stelvio, bezpośrednio przy stokach 
i  szlakach turystycznych jest idealną bazą wypadową dla osób pragnących 
spędzić niezapomniane wakacje w regionie Trydentu. Od ponad trzydziestu 
lat właścicielami hotelu jest niezwykle gościnna rodzina Delpero. Wysoka ja-
kość świadczonych usług oraz kompetentny personel sprawiają, że Sporting 
od lat należy do grona najlepszych hoteli w dolinie Val di Sole. Wnętrza obiek-
tu zostały urządzone w tradycyjnym stylu alpejskim. Hotel oferuje mnóstwo 
miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu w gronie znajomych lub 
rodziny, a wśród nich dyskotekę, salę dla palących, salon i wiele innych zakąt-
ków. Obiekt oferuje w pełni wyposażone oraz bezpłatne centrum odnowy bio-
logicznej o powierzchni 800 m2, w którym będą Państwo mogli zrelaksować się 
po dniu spędzonym na stokach. Personel obiektu organizuje liczne zajęcia dla 
gości hotelowych na świeżym powietrzu.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel, prawie całkowicie odnowiony, oferuje 59 pokoi standardowych, o pod-
wyższonym standardzie, mini apartamenty i apartamenty rodzinne mogące 
pomieścić od 1 do 7 osób. Pokoje w tym rodzinnym hotelu są jasne i gustownie 
urządzone w rustykalnym stylu. Podłoga w pokojach jest pokryta wykładziną. 
W części pokoi można podziwiać odsłonięte belki stropowe. Każdy pokój dys-
ponuje łazienką z suszarką do włosów, telewizorem LCD i widokiem na góry. 
Dla osób uczulonych na wykładzinę dostępne są również pokoje z parkietem 
na podłodze.

WYŻYWIENIE:
Restauracja w hotelu Sporting serwuje śniadania w formie bufetu oraz obiado-
kolacje z daniami kuchni włoskiej, a także specjały i wina z Trydentu. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi, 
•  parking, 
•  bar, dyskoteka, restauracja hotelowa,
•  karaoke, 
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 

szkółka narciarska, ski bus, 
•  sala telewizyjna, 
•  pokój gier - dodatkowo płatny, mini klub dla dzieci do lat 12, animacje wie-

czorne,
•  sejf, winda, ogród, taras słoneczny, 
•  spa AQUA MONTANA- sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, lodowy wodospad, 

prysznice aromatyczne, kąpiele Kneipps’a, strefa relaksu z aromatycznymi 
herbatkami, kryty basen, centrum fitness, 

•  zabiegi pielęgnacyjne na ciało, masaże, solarium – dodatkowo płatne. 

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

osobowych 
•  Wyżywienie – 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Adamello ski lub 

Superskirama (w zależności od terminu wyjazdu) 
•  Wieczór z uroczystą kolacją
•  Wieczór smakowania lokalnych produktów
•  Popołudnie z jeżdżeniem na nartach z instruktorem
•  Bezpłatne korzystanie z centrum odnowy biologicznej 
•  10 % zniżki na wypożyczenie sprzętu zimowego
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z zabiegów 

pielęgnacyjnych,masaży,solarium
•  Korzystania z ręczników oraz szlafroków a także picia 

herbatek w Centrum Wellness
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia- 11 EUR osoba 

dorosła i młodzież 12-15 lat, 8 EUR- dzieci w wieku 
2-11 lat

•  Dopłaty do dużego pokoju 1 osobowego - 30% ceny 
pokoju standardowego dwuosobowego

•  Dopłat do pozostałych rodzajów pokoi w zależności 
od wielkości i ilości osób-od 3 do 30%

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 1 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpi w łóżku 

z rodzicami
-  Dziecko do lat 1 – opłata w wysokości 16 EUR za osobę, 

za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 1 do 11 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju, 
 -  od lat 12 do 15 – opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju
Maksymalnie dwoje dorośli – opłata w wysokości 85% 
ceny pokoju za dobę za osobę, jeżeli śpią na obecnych 
łóżkach. 

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Hotel położony jest w samym centrum Passo Tonale, w okolicy są sklepy, 
bary, restauracje, a także szeroka oferta Apres-ski. Ok. 300 m od hotelu 
znajdują się najbliższe wyciągi narciarskie w regionie narciarskim Ada-
mello.  Dolna stacja kolejki gondolowej prowadzącej na lodowiec Prese-
na znajduje się ok. 800 m od hotelu. Można jednak skorzystać z najbliż-
szego wyciągu i zjechać na nartach w okolice gondoli na lodowiec. Hotel 
znajduje się 50 metrów od przystanku autobusowego, z którego kursują 
autobusy na dworzec kolejowy Mezzana.
Val di Sole z ok. 150 km różnej trudności tras znajduje się ok. 25 km od 
Passo Tonale. Płatny ski bus do Val di Sole kursuje 1 raz dziennie w go-
dzinach porannych. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel posiada 26 pokoi, wszystkie wyposażone są w łazienkę z pryszni-
cem oraz suszarką do włosów, telefon, TV SAT oraz bezpłatny sejf. Pokoje 
urządzone są w klasycznym stylu i posiadają drewniane meble. Na po-
twierdzenie dostępne są pokoje rodzinne mogące zakwaterować dwie 
osoby dorosłe i dwoje dzieci, o takim samym wyposażeniu jak pokoje 
standardowe. 

WYŻYWIENIE:
Śniadanie w formie bufetu serwowane jest każdego ranka w hotelowej 
restauracji. Obiadokolacje podawane są do stolika (do wyboru spośród 
3-daniowego menu) oraz bufet sałatkowy. Główne dania wybierane są 
z menu kuchni lokalnej oraz włoskiej. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi,
•  parking,
•  sala TV,
•  bar,
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego,
•  przechowalnia bagażu,
•  sejf,
•  winda,
•  ski bus,
•  taras słoneczny,
•  sauna fińska,
•  solarium – dodatkowo płatne,
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych 
•  Wyżywienie- 2 posiłki dziennie - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass z podziałem na region Adamello ski 

lub Superskirama (zależności od terminu wyjazdu) 
•  Wieczór z uroczystą kolacją
•  Wieczór smakowania lokalnych produktów
•  Popołudnie z jeżdżeniem na nartach z instruktorem
•  Bezpłatne korzystanie z centrum odnowy 

biologicznej 
•  10 % zniżki na wypożyczenie sprzętu zimowego
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z solarium – 7 EUR/10 minut
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 20 % ceny pokoju 

standardowego dwuosobowego
•  Korzystania ze ski busa do Val di Sole

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 7– pobyt bezpłatny, jeżeli śpi na 

obecnym łóżku,drugie dziecko 50 % zniżki
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 7 do 12 - opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju, 
 -  od lat 12 do 15 lat- opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 15 lat oraz osoba dorosła - opłata 

w wysokości 90% ceny pokoju

Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek 
w pokoju.

SPeCJalNy PlaN dla RodZiN
2 oSoBy doRoSłe + 2 dZieCi (do 11 lat W PoKoJU 
Z RodZiCaMi) = PłaCą JaK 3 oSoBy doRoSłe

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁUDNIOWY TYROL
PołUdNioWy tyRol- to tu słońce świeci ponad 300 dni w roku. Ale nie tylko ze względu na rewelacyjną pogodę 
warto w Południowym Tyrolu zaplanować swój wypoczynek na nartach lub snowboardzie. Południowy Tyrol to 
region zupełnie wyjątkowy. 
Austriacka solidność i włoski temperament 
Leży na pograniczu Austrii i Szwajcarii na włoskiej ziemi. Jego mieszkańcy mówią w większości po niemiecku, ale 
zachowują się raczej po włosku. Nie lubią bałaganu, ale cenią radość życia. A co ważniejsze chcą się nią dzielić 
z innymi. 
Szaleństwa na stoku 
Świetnie przygotowane stoki i gwarancja śniegu z pewnością ucieszą narciarzy i snowboardzistów. Także tych naj-
młodszych, którzy mogą oddać się beztroskiej zabawie w licznych narciarskich przedszkolach.
Apfelstrudel i włoskie wina
Jednak najbardziej zadowoleni będą smakosze, i to niezależnie od wieku. Alpejskie tradycje łączą się tu bowiem ze 
śródziemnomorskimi smakami, dając fenomenalne efekty. Sycące knedle, cieniutko krojony speck, czyli suszona 
szynka, strudle ze słynnych południowotyrolskich jabłek, świetne lokalne wino... A wszystko z najwyższej kulinar-
nej półki, nagradzanej wielokrotnie gwiazdami Michellina, nawet wysoko w górach. To się nazywa szczyt dobrego 
smaku. 
Winna przyjemność 
Głębokie i bogate w smaku, z zadziornym alpejskim charakterem – takie są słynne południowotyrolskie wina, za-
równo te białe, jak i czerwone. Region słynie z trzech lokalnych szczepów – lagrein, vernatsch i gewürztraminer. 
Oprócz nich często wykorzystuje się często winogrona schiava, rosnące także w sąsiednim Trentino. Na etykietach 
butelek należy szukać nazwy „Alto Adige””, bo tak brzmi po włosku nazwa tego winiarskiego regionu albo „Lago di 
Caldaro””. 
Ladyński dla początkujących 
Oprócz niemieckiego (mówi nim 70 proc. mieszkańców regionu) i włoskiego (25 proc.) w Południowym Tyrolu 
można usłyszeć też ladyński (4 proc.). Jest to język retoromański, używany głównie w dolinach Val Gardena/Gröden 
i Alta Badia.
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SEllA RONDA
Sella RoNda to najbardziej rozpoznawalna i najdłuższa karuzela w Europie i Dolomitach. To trasa narciarska w 
Dolomitach, a właściwie dwie trasy, okrążające masyw górski Sella. Jedna trasa - pomarańczowa - prowadzi doo-
koła góry zgodnie z ruchem wskazówek zegara, druga - zielona - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kolory 
tras zupełnie nie mają przełożenia na ich trudność - każdy z wariantów, i zielony, i pomarańczowy, składa się z 
tras narciarskich czerwonych i niebieskich, sporą część drogi pokonuje się także wyciągami. Sella Ronda powsta-
ła dzięki połączeniu tras i wyciągów należących do czterech dolin: Val Gardeny, Alta Badii, Val di Fassa i Arabby/
Marmolady - rozpocząć jazdę możemy z każdej z wymienionych dolin. Nazwa ta oznacza przejechanie na nartach 
czterech najsłynniejszych przełęczy w Dolomitach w ciągu jednego dnia: Passo Pordoi - Passo Campolongo – Passo 
Gardena - Passo Sella. Jest to szlak narciarski będący zespołem wyciągów i tras zjazdowych połączonych ze sobą 
w jeden ciąg o łącznej długości prawie 60 km. Sella Ronda leży tylko 8 km od wyciągów Civetty. Region Civetta to 
80 km tras stworzonych do wymarzonego wypoczynku rodzinnego. Nowoczesna infrastruktura, wszystkie trasy 
naśnieżane sztucznie, 2 snowparki, 17 restauracji, 40 km tras biegowych i zapierające dech w piersiach widoki na 
szczyty Sella, Marmolada i Pelmo. Civetta znajduje się w samym sercu Dolomitów wpisanych na listę Unesco.
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Kod imprezy: 

IZ29

Hotel Alla Posta**** 
Civetta / Sella Ronda

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
W sercu Dolomitów Hotel Alla Posta spełnia rolę znakomitego zakwaterowania 
na potrzeby urlopu zimowego. Zarządzany przez rodzinę Pra od ponad 140 lat, 
może już dziś zaoferować każdy rodzaj komfortu. Obiekt usytuowany w cen-
trum Dolomitów zapewnia bardzo łatwy dostęp do majestatycznych gór. Liczne 
wycieczki i wędrówki dostosowane są do każdej osoby i mogą zostać podjęte 
bezpośrednio z hotelu bez użycia samochodu lub transportu publicznego. Ten 
bardzo ładny hotel z tradycjami znajduje się w centrum Caprile i  jest oddalo-
ny 4 km od wyciągów na Civettę. Elegancki i komfortowy, cieszy się znakomi-
tą opinią, bardzo wygodny, wnętrza i pokoje urządzone są w stylu alpejskim. 
Po dniu pełnym sportu, hotel Alla Posta oferuje możliwość relaksu w  strefie 
wellness, w której goście mogą wykorzystać kryty i podgrzewany basen, hy-
dromasaż, solarium i saunę. Mała, wyposażona siłownia może zaspokoić wy-
magania każdego klienta, który chce zachować dobrą formę daleko od domu.  
W odległości 10 km od hotelu można poszusować na stokach lodowca Marmo-
lada. 

ZAKWATEROWANIE:
Urządzone w ciepłym i eleganckim stylu rustykalnym wnętrza oferują 130 miejsc 
noclegowych – pokoje są wygodne i wykwintne. Macie Państwo do dyspozycji 
następujące rodzaje pokoi: Comfort,Superior oraz Junior Suite- 1-, 2-, 3 lub 4 
-osobowe,z łazienką, TV SAT, telefonem, minibarem, sejfem i połączeniem Wi-Fi.

WYŻYWIENIE:
Na śniadanie gospodarze oferują bogaty bufet a obiadokolacja to dania główne 
do wyboru, bufet przystawek, warzyw i deserów. W hotelu zasmakować mogą 
Państwo bardzo dobrej kuchni lokalnej i międzynarodowej. Istnieje też możli-
wość dań wegetariańskich i bezglutenowych. W hotelu jest cukiernia,która jest 
słynna na całą dolinę z fantastycznymi ciastkami i deserami. Obiekt od lat jest 
wpisany do Guida Michelin. Wiele dań zdobyło nagrody. Przyjemne miejsce spot-
kań zapewniają pikniki, organizowane co tydzień w prywatnym lesie sosnowym 
300 m od hotelu (również w zimie!). Kucharze i kelnerzy oferują klientom możli-
wość spędzenia kilku godzin na degustacji wszystkich lokalnych potraw. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Wi-fi – odpłatne, parking, garaż, centrum wellness – basen z podgrzewaną wodą, 
hydromasaż, sauna, łaźnia turecka, natryski relaksujące, solarium,masaże, fit-
ness, drink bar, sala dyskotekowa z animacjami, przechowalnia sprzętu narciar-
skiego, winda, sala zabaw dla dzieci, restauracja tyrolska, skibus prywatny, re-
stauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych 

oraz rodzinnych
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Ski Civetta lub Dolomit Superski 

lub warianty łączone na terenie Dolomitu 
Superskiego - (w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Opłaty za korzystanie z 

jacuzzi,sauny,solarium,masaży
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego w wysokości 13 

EUR/doba
•  Dopłaty do wykorzystania pokoju 2 osobowego 

jako 1 osobowego- 30 EUR/doba
•  Dopłaty do lunchu – 80 EUR/6 dni
 

ZNiŻKi:
-  Wszystkie dzieci do lat 2 w pokoju z rodzicami – 

bezpłatnie.
-  Dziecko na trzecim lub czwartym łóżku za dobę 

za osobę: 
 -  od lat 3 do 7– opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju
 -  od lat 8 do 13 – opłata w wysokości 65 % ceny 

pokoju 
 -  powyżej 14 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 80% ceny pokoju 

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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Kod imprezy: 

IZ30

Residence Civetta
Civetta / Sella Ronda

Ceny na 
www.atstravel.pl
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CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w apartamentach 2, 3, 4, 

5, 6, 7 i 8 osobowych
•  6 dni – Skipass ski Civetta lub Dolomit 

Superski lub warianty łączone na terenie 
Dolomitu Superskiego - (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny i inne
•  Wymianę pościeli i ręczników 
•  Zużycie prądu, wody,ogrzewania

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Wyżywienia podczas pobytu,
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Kaucji zwrotnej 100 EUR/apartament
•  Sprzątania końcowego 10 EUR/osoba
•  Dopłaty za wolne miejsce w apartamencie  

– 150 EUR/pobyt 6 dniowy

ZNiŻKi:
Dziecko:
 -  do lat 2 -bezpłatnie,jeżeli śpi w łóżeczku 

niemowlęcym
 -  do lat 4 – bezpłatnie,jeżeli śpi na 

obecnym łóżku
 -  powyżej lat 4 lub dorosły-bezpłatnie, 

jeżeli śpi na dodatkowym łóżku 

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / 
łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!

POŁOŻENIE:
Rezydencja Civetta wybudowana została w 2011 roku,wykończona jest 
w pięknym, nowoczesnym alpejskim stylu i znajduje się naprzeciw kolej-
ki gondolowej Pecol. Położona jest w miejscowości Pecol, w gminie Zol-
do Alto, obok wyciągów narciarskich (kolejki gondolowej Pian del Crep), 
a więc w samym sercu Ski Civetta i Dolomitu Superskiego. Słoneczna lo-
kalizacja i piękny widok na góry Civetta i Pelmo uprzyjemniają zimowe 
wakacje. Kompleks jest otoczony zielonymi sosnami oraz modrzewiami 
i położony jest tuż nad brzegiem potoku Mae. Sklepy spożywcze i cen-
trum znajduje się w obrębie 500 m od rezydencji. Autobus kursujący na 
dworzec kolejowy w Langarone zatrzymuje się 200 metrów od pensjo-
natu.

ZAKWATEROWANIE:
Residence Civetta posiada przestronne apartamenty 2 -8-osobowe, no-
wocześnie urządzone, ze smakiem w niepowtarzalnym stylu górskich 
dolin. Na stropach widnieją odkryte belki sufitowe, a podłogi wyłożone 
parkietem są podgrzewane. Apartamenty wykonano zgodnie z najwyż-
szymi standardami jakości, wszystkie są wyposażone w bezpłatny in-
ternet bezprzewodowy, telewizor LCD z dostępem do kanałów telewizji 
satelitarnej,nowoczesny aneks kuchenny i łazienkę z prysznicem, umy-
walką, bidetem i suszarką do włosów. Każdy apartament posiada balkon 
lub patio.

WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie lub możliwość wykupienia wyżywienia w restaura-
cji Rezydencji Civetta.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne
•  parking
•  wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  przechowalnia bagażu
•  windy
•  pokój gier z tenisem stołowym
•  baby klub
•  taras słoneczny
•  sejf
•  restauracja z TV
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OŚRODEK NARCIARSKI VAl GARDENA/AlpE DI SIuSI
oŚRodeK NaRCiaRSKi Val GaRdeNa/alPe di SiUSi kusi ponad 170 km przygotowanych stoków, które są do-
stępne z jednego karnetu, w Dolomiti Superski. Alpe di Siusi to ośrodek narciarski położony w słynnej dolinie Val 
Gardena ciągnącej się wokół szczytów Sasso Lungo, Sasso Piato i Punta d’Oro.
Ośrodek znajduje się na terenie uważanym za największy wysokogórski płaskowyż w Europie. Dobre nasłonecz-
nienie przez większość sezonu oraz duża ilość łatwych tras sprawia, że ośrodek ten jest idealny dla początkujących 
narciarzy oraz rodzin z dziećmi. Trasy w regionie są przede wszystkim bardzo szerokie i bezdrzewne, co sprawia, że 
narciarze je uwielbiają, a carvingowcy wręcz kochają. Alpe di Siusi wchodzi w skład mega kompleksu narciarskiego 
Dolomiti Superski, w który oferuje 1200 km tras narciarskich. Jest to więc wspaniałe miejsce na wyjazd na narty.  
Głównymi miejscowościami w okolicy ośrodka są: Siusi (Seis), Castelrotto (Kastelruth) i Fie allo Scilliar. Można 
w nich znaleźć szeroką bazę noclegową, podstawowe usługi gastronomiczne a także kilka ciekawych atrakcji.  
Ośrodek narciarski Alpe di Siusi mieści się na wysokości między 1800 a 2300 m n.p.m. i posiada ponad 60 km do-
brze przygotowanych tras zjazdowych. Wszystkie obsługiwane są przez 21 nowoczesnych wyciągów narciarskich. 
Ośrodek polecany jest przede wszystkim narciarzom, którzy jeszcze doszkalają swoje umiejętności, bądź dopiero 
rozpoczynają przygodę z nartami. Najciekawszą trasą jest Alpe di Siusi Witch Route, która prowadzi przez najbar-
dziej niezwykłe i urzekające miejsca regionu, w których to według legendy odbywały się sabaty czarownic. Trasa 
ta biegnie przez szczyty: Puflatsch 2130 m n.p.m., Spitzbühl 1935 m n.p.m., Panorama 2009 m n.p.m., Goldknopf 
2249 m n.p.m., Williams Hut 2100 m n.p.m., Steger Dellai, Monte Piz i Piz 2005 m n.p.m. Dodatkowymi atrakcjami 
trasy są drewniane instalacje oraz park czarownic. W każdej z miejscowości w regionie można znaleźć przytulne 
restauracje i bary z tradycyjną kuchnią włoską. Fani imprez i nocnych wrażeń powinni nastawić się na Castelrotto, 
ponieważ tam toczy się najbujniejsze życie nocne. W ciągu dnia do Castelrotto warto udać się na zakupy. Zamiast 
jazdy na nartach można spróbować jazdy na torach saneczkowych, których łączna długość to 22 km. Znaleźć tu 
można również takie rozrywki jak lodowisko, kuligi konne, curlingi, baseny i centra fitness. Można także skorzystać 
z bardziej ekstremalnych sportów takich jak paragliding. 

W Alpe di Siusia znajdują się ruiny zamków Castelvecchio i Salego oraz najpiękniejsze włoskie jezioro Laghetto di 
Fie. Warto zwiedzić te malownicze miejscowości i przejść się po ich starych i urokliwych starówkach. 
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Kod imprezy: 

IZ31

Parc Hotel Florian*** 
Alpe Di Siusi / Val Gardena

Ceny na 
www.atstravel.pl



ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017   |   85   

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z 

pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 

oraz Superior
•  Wyżywienie- 3 posiłki - śniadania, podwieczor

ek,obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  Wieczór tematyczny,
•  6 dni – Skipass Val Gardena/Alpe di Siusi lub 

Dolomit Superski lub warianty łączone na 
terenie Dolomitu Superskiego (w zależności 
od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia w wysokości 

10 EUR/dzień,

ZNiŻKi:
-  Dziecko na łóżeczku niemowlęcym za dobę za 

osobę:
 - do lat 2 – opłata w wysokości 10 EUR 
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za 

osobę:
 -  od lat 2 do 5 – opłata w wysokości 20 EUR 
 -  od lat 5 do 10 – opłata w wysokości 50% 

ceny pokoju,
 -  od lat 10-12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju,
 -  powyżej 12 lat - opłata w wysokości 80% 

ceny pokoju

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / 
łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!

POŁOŻENIE:
Parc Hotel Florian to urokliwy, nowoczesny obiekt w  Siusi położony 
u podnóża Alpe di Siusi oferujący uprzejmą obsługę i wspaniałe wakacje 
w Południowym Tyrolu. Hotel położony jest w absolutnej ciszy,otoczony 
zielenią i znajduje się na wysokości 1 000 metrów n.p.m., w samym ser-
cu Dolomitów,w którym znajdziecie Państwo najlepszy relaks. Jest rów-
nież idealną bazą wypadową do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów. 
Gospodarze przywiązują dużą wagę do osobistej obsługi i przyjaznej 
atmosfery. Po nartach goście mogą się udać na zasłużony odpoczynek 
do przytulnego wellness. A wyjątkowy widok na wieżę Santner lub tutej-
szego wielkiego parku może jeszcze bardziej ubarwić Państwa pobyt. Do 
najbliższego ośrodka narciarskiego Seiser Alm można skorzystać z auto-
busu, który kursuje w co 15-minutowych odstępach. Przystanek autobu-
sowy znajduje się naprzeciwko hotelu. 

ZAKWATEROWANIE:
Wszystkie  pokoje w hotelu Parc Hotel Florian  zostały pięknie urządzo-
ne w drewnie -klasycznym stylu tyrolskim lub w prostym, nowoczesnym  
i oferują wyjątkową atmosferę. Są one wyposażone w łazienkę z bide-
tem i suszarką do włosów, zestawem kosmetyków oraz szlafrokami, 
internet,telewizor, sejf oraz biurko. Z pokoi roztacza się niesamowity wi-
dok na park lub góry.

WYŻYWIENIE:
Obfite śniadanie serwowane jest w formie bufetu i obejmuje m.in. orga-
niczne płatki zbożowe, po południu - słodkie i pikantne przekąski a wie-
czorem bufet sałatkowy oraz pyszna kolacja z wielu dań z menu. Restau-
racja w obiekcie Florian Parc Hotel zaprasza na potrawy kuchni włoskiej 
oraz doskonałe wina. Co tydzień w środę odbywają się także wieczory 
w stylu południowo tyrolskim.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne,
•  parking,
•  bar,
•  centrum spa z sauną, łaźnią parową, jacuzzi i solarium,
•  pokój gier,
•  biblioteka,
•  sejf,
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego,
•  taras słoneczny,
•  restauracja hotelowa
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OŚRODEK NARCIARSKI VAl DI fIEMME/OBEREGGEN
oŚRodeK NaRCiaRSKi Val di FieMMe/oBeReGGeN to jeden z najważniejszych obszarów narciarskich w Al-
pach. Co roku odbywają się tu liczne imprezy sportowe i kulturalne, które przyciągają ogromną ilość miłośników 
sportów zimowych. Dzięki temu mamy uczucie, że region cały czas tętni życiem.
Na położony w kierunku południowo-wschodnim od Trentino region narciarski doliny Val di Fiemme składa się 5 
następujących ośrodków: Alpe Cermis, Ski Center Latemar (Alpe di Pampeago, Predazzo, Obereggen), Bellamon-
te/Alpe di Lusia, Passo Rolle, Lavaze/Oclini. Całość ma do zaoferowania ponad 150 kilometrów tras narciarskich, 
z czego około 100 kilometrów zjazdów jest sztucznie naśnieżanych, nie musimy zatem martwić się, że na stokach 
zabraknie nam śniegu do jazdy. Trasy obsługuje łącznie 41 wyciągów. O jakości tras tego rozłożonego na wysokoś-
ciach 952-2489 m n.p.m regionu narciarskiego świadczą przede wszystkim oficjalne zawody FIS, które odbywają 
się tutaj co roku. Rozgrywane są tu także zawody Pucharu Świata (Predazzo) w skokach narciarskich. Val di Fiem-
me to również dwukrotny gospodarz Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym (w latach 1991 oraz 2003).
Tereny Val di Fiemme/Obereggen to także obszar przyjazny rodzinom z dziećmi, odnajdziemy tu sporą liczbę 
stoków o delikatnych. Szczególnie zalecanym ośrodkiem dla rodzin jest Alpe Cermis, gdzie czeka na dzieci prze-
pełniona postaciami z bajek nartostrada „Cermislandia”. Doświadczonym i wymagającym narciarzom powinna się 
spodobać 2,5 km trasa Zanggenberg.
 W regionie narciarskim Val di Fiemme/Obereggen nie zapomniano również o snowboardzistach, którzy mogą tu 
liczyć na szereg atrakcji związanych z ich sportem, m.in. naturalny halfpipe o długości 120 m nieopodal wyciągu 
Absam – Meierl (Ski Center Latemar),oświetlony czerwony stok o nazwie Belvedere, przeznaczony tylko dla snow-
boardzistów. Długość zjazdu wynosi 1,5 kilometra, a różnica poziomów 256 metrów, snowpark z halfpipe w Alpe 
Lusia oraz stok Fraine, który w soboty zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla snowboardzistów. Val di Fiemme/
Oberregen to miejsce posiadające bogatą ofertę Apres Ski od różnego rodzaju knajpek i dyskotek oferujących 
swoim gościom zróżnicowaną muzykę, po wspaniałe bary, które oferują zarówno potrawy ze świata, jak i trady-
cyjne, lokalne dania. Szczególnie warto odwiedzić bar „Tipi” zbudowany na wzór indiańskiego namiotu, jednakże 
znacznie większy od oryginału. Drugim takim lokalem wartym odwiedzenia jest znajdująca się na wysokości 2045 
m n.p.m. słynna górska chata Ganischgeralm.
Val di Fiemme/Oberregen to także miejsce wielu atrakcji niekoniecznie związanych z nartami czy też snowbo-
ardem, jak np.: kryte lodowiska, lodowisko na jeziorze Lago di Tesero, baseny, mini golf, korty tenisowe, bilard, 
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centra fitness, wędrówki na rakietach śnieżnych i wiele innych. Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi miejsco-
wościami i terenami Val di Fiemme kursują bezpłatne autobusy dla narciarzy. W miejscowości Molina di Fiemme 
możliwość zrobienia zakupów. Warto wybrać się do pobliskiego Cavalese około 5 km, gdyż w sezonie funkcjonuje 
tu jedyna w dolinie Fiemme dyskoteka z prawdziwego zdarzenia, liczne są bary i sklepy, a spacerując ulicami moż-
na podziwiać charakterystyczne, średniowieczne domy z zewnętrznymi freskami. 
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Kod imprezy: 

IZ32

Hotel Italia***
Alpe Cermis / Val Di Fiemme 

Ceny na 
www.atstravel.pl
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CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1,2 i 3 osobowych oraz mini 

suitach dla rodzin 
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, obiadokolacje, napoje 

dodatkowo płatne
•  Drink powitalny
•  Wieczór tematyczny
•  6 dni – Skipass na region Val di Fiemme-Obereggen lub 

Silver Skipass lub Dolomit Superski (w zależności od 
terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny, w ramach którego otrzymujecie Państwo – 
nowość tj, kartę Fiemme-Motion, a wraz z nią:

 -  bezpłatne skibusy,
 -  rabat na transfer do Passo Lavaz oferującego trasy dla 

narciarstwa biegowego oraz wędrówek na rakietach 
śnieżnych,

 -  rabat na transfer do Alpe Cermis, na nocną jazdę na 
nartach (stok Olimpia),

 -  ekscytujące dodatkowe - zajęcia narciarskie takie jak: 
wędrówki na rakietach śnieżnych, spacery tematyczne, 
wycieczki z przewodnikiem do lokalnych producentów 
i sklepów z wyrobami rzemiosła artystycznego,

 -  wejście do Cross Country Stadium Lago di Tesero i na tor 
Marcialonga,

 -  20 % zniżki na wstęp do Ski-Kindergarten (Cermis, 
Pampeago i Bellamonte),

 -  10 % zniżki na Sella Ronda Ski Safari - prowadzone przez 
instruktorów, na stokach narciarskich Sella Ronda, 
transfer w cenie,

 -  20 % zniżki na jeden nocny spacer z przewodnikiem 
alpejskim i kolację w górskim schronisku, (min. 6 osób),

 -  1 bezpłatne wejście do Pałacu Magnifica Comunit 
w Cavalese.

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 – opłata w wysokości 5 EUR za osobę, za 

dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku:
 -  od lat 3 do 6 – opłata w wysokości 50% ceny pokoju za os. 

za dobę,
 -  od lat 7 do 10 – opłata w wysokości 70% ceny pokoju za os. 

za dobę 
 -  od lat 11 do 14 – opłata w wysokości 80% ceny pokoju za 

os. za dobę,
 -  powyżej 14 lat - opłata w wysokości 90% ceny pokoju za os. 

za dobę,

* Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość negocjacji 
ceny!

POŁOŻENIE:
Ten klimatyczny hotelik położony jest na wysokości 950 np.m. w centrum 
miejscowości Molina di Fiemme i w pobliżu słynnego Cavalese – 5 minut 
jazdy samochodem oraz o 3 km od stacji kolejki linowej docierającej do 
stoków narciarskich Alpe Cermis. Inne stacje doliny Fiemme: Latemar 
(Predazzo) - ok. 18 km, Alpe Lusia/Bellamonte - ok. 25 km oraz słynna Sel-
la Ronda - ok. 40 km. Obiekt znajduje się 2,5 km od miejscowości Castello
-Molina di Fiemme i 30 minut jazdy od Bolzano. Przystanek bezpłatnego 
skibusu znajduje się obok hotelu.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel oferuje 39 pokoi 1, 2, 3-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek 
oraz mini suity dla rodzin, w każdym znajduje się: łazienka z prysznicem 
i suszarką do włosów, telefon, TV sat, sejf, Wi-Fi (bezpłatnie). Większość 
pokoi posiada balkony z widokiem na okoliczne góry. Każdy pokój w ho-
telu jest przyjemnie urządzony a podłogi pokryte są wykładziną dywa-
nową.

WYŻYWIENIE:
Codziennie rano serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu skła-
dające się z różnych produktów słodkich oraz słonych. Obiadokolacje to 
3-daniowe menu: bufet sałatkowo-przystawkowy, pierwsze i drugie da-
nie (wybór spośród kilku wariantów) oraz deser. Hotelowa restauracja 
oferuje lokalne specjały i klasyczne dania kuchni włoskiej. Raz w tygodniu 
organizowana jest uroczysta kolacja z regionalną muzyką na żywo oraz 
raz w tygodniu grzane wino, herbata i ciasteczka po nartach.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne,
•  parking,
•  bar, restauracja hotelowa
•  centrum wellness -basen,sauna, łaźnią turecka, hydromasaże i sola-

rium, prysznice aromatyczne, fitness
•  tyrolski pokój,
•  sala Tv,
•  pokój gier,
•  wypożyczalnia rowerów,
•  sejf,
•  winda,
•  taras słoneczny,
•  skibus,
•  ogród,
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
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OŚRODEK NARCIARSKI AltA puStERIA – hOChpuStERtAl
oŚRodeK NaRCiaRSKi alta PUSteRia – HoCHPUSteRtal to zadbane stoki, przytulne schroniska, pierwszo-
rzędne trasy biegowe i romantyczne wyprawy na rakietach śnieżnych – tak w skrócie można opisać rejon Alta Pu-
steria/Hochpustertal. Piękna kraina, z miejscowościami Sesto/Sexten, San Candido/Innichen, Dobbiaco/Toblach, 
Villabassa/Niederdorf i Valle di Braies/Pragsertal ma wiele do zaoferowania.
Symbolami doliny są słynne „Trzy Szczyty“ (Tre Cime di Lavaredo/Drei Zinnen) i jezioro Lago di Braies, jednak jej 
najistotniejszym elementem są oczywiście trasy zjazdowe wpisujące się harmonijnie w krajobraz. 77 km pierwszo-
rzędnie przygotowanych stoków narciarskich z 31 kolejkami linowymi oraz wyciągami narciarskimi sprawiają, że 
ten nadzwyczajny region staje się bardzo atrakcyjny dla narciarzy – i dostępny jest za jednym skipassem Dolomiti 
Superski. 
Najnowocześniejszy pod względem technicznym system naśnieżania sprawia, że śnieg jest zagwarantowany dla 
90 proc. tutejszych tras. Na zagorzałych narciarzy, prawdziwym wyzwaniem jest całodniowa trasa w Dolomitach 
Sextenerskich, która prowadzi przez cztery góry do najwyższych punktów tego zimowego królestwa. Ten położo-
ny na pograniczu włosko-austriackim ośrodek sportów zimowych oferuje ponad 200 kilometrów tras biegowych 
i jest częścią największego na świecie stowarzyszenia ośrodków narciarstwa klasycznego Dolomiti Nordicski. Każ-
dy znajdzie tutaj coś dla siebie. Na osoby, które chciałyby spróbować czegoś innego niż narty, czekają wędrówki 
na rakietach śnieżnych, trasy wspinaczkowe, a także kilometry torów saneczkowych,na których mogą wspólnie 
przeżyć niezwykłą nocną wyprawę po 5-kilometrowym torze Croda Rossa. Alta Pusteria stanowi zimą prawdziwy 
raj dla rodzin. Na terenach narciarskich czeka urozmaicony program dla dzieci, przyjazne gospody z menu dla 
dzieci i sympatyczni instruktorzy narciarstwa z wieloma zaskakującymi pomysłami na spędzeniu czasu wolnego. 
Na dzieci czeka kilka zimowych placów zabaw np. WinterWonderWorld pod szczytem Prati di Croda Rossa w Sesto. 
Alta Val Pusteria i San Candido leżące u stóp trzech szczytów Tre Crime di Lavaredo to doskonałe miejsce na urlop 
na nartach. Czeka na Państwa 90 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, 30 nowoczesnych wyciągów 
i malownicze widoki! 
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Jeden skipass na 7 regionów narciarskich w Alta Val Pusteria - możecie Państwo jeździć w regionach Dobiacco, 
Braies, Passo Monte Croce, Val Comelico i Waldheim! 
Jeżeli Państwa pobyt trwa 7 dni, polecamy skipass 4+2: 4 dni w Alta Val Pusteria i 2 dni w innym, wybranym przez 
Państwa regionie, w którym obowiązuje karnet Dolomiti Superski... zjazdy do Sella Ronda i Grande guerra, a także 
Plan de Corones czekają na Państwa!! 
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Kod imprezy: 

IZ33

Hotel Loewe***
Versciaco k. San Candido 

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE:
Pośród wspaniałego, górzystego krajobrazu, w samym środku Górnej 
Adygi w Dolomitach, leży malutka wioska Vierschach (wł. Versciaco) nie-
daleko Innichen (wł. San Candido) – wymarzone miejsce na urlop o każ-
dej porze roku a w niej ten 3-gwiazdkowy rodzinny hotel, znakomicie 
wkomponowany w niezliczone drogi spacerowe i w niepowtarzalnym 
otoczeniu natury – tuż nad brzegiem rzeki Drawy, która jest popularna 
wśród miłośników łowienia pstrągów. Wakacje w hotelu Löwe to wypo-
czynek spędzony w przytulnym,rodzinnym i pełnym życia miejscu.
W sezonie zimowym mają Państwo do dyspozycji nie tylko niezliczo-
ne trasy zjazdowe ale także szlaki przygotowane dla nart biegowych. 
Tuż przed hotelem znajduje się przystanek autobusowy,z którego kursu-
ją autobusy do San Candido (odległość 4 km) i do Austrii. Specjalna karta 
gościa, którą dostaną Państwo w recepcji (tzw. Gästekarte), upoważnia 
do zniżek na bilety. 

ZAKWATEROWANIE:
Urządzone w ciepłym i eleganckim stylu rustykalnym wnętrza oferują 
130 miejsc noclegowych – pokoje są komfortowe i wykwintne. Wyposa-
żenie obejmuje wszystkie wygody, jakich goście oczekują podczas pobytu 
i zapewnia przytulną atmosferę oraz dobry sen. Większość pokoi w hote-
lu Löwe ma umeblowany balkon z widokiem na góry i lasy.
Macie Państwo do dyspozycji następujące rodzaje pokoi: Comfort, Su-
perior oraz Junior Suite- 1-, 2-, 3 lub 4 -osobowe, komfortowo urządzone 
w lokalnym, alpejskim stylu - z łazienką, TV SAT, telefonem, minibarem, 
sejfem i połączeniem Wi-Fi. Apartamenty posiadają w pełni wyposażony 
aneks kuchenny. 

WYŻYWIENIE:
Państwa podniebienia będą się rozkoszować różnorodnością potraw 
podczas bufetu śniadaniowego,obejmującego również domowe ciasta i 
rogaliki. Przy posiłkach w ramach wieczornego menu króluje tradycyjna, 
miejscowa kuchnia. W tygodniu tematem wieczornych posiłków są np. 
bufety farmerskie,deserowe czy makarony. Szeroki asortyment sałatek   
ze świeżych warzyw oraz włoska antipasti uzyskały liczne pochwały od 
smakoszy. Serwowane są też smakowite wyroby mięsne i wędliniarskie 
pochodzące wyłącznie od miejscowych rolników.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
wi-fi – bezpłatne, parking, centrum wellness – wanna z hydromasażem, 
sauna, łaźnia turecka, bar, wypożyczalnia rowerów, przechowalnia sprzę-
tu narciarskiego, przechowalnia bagażu, wypożyczalnia sprzętu sporto-
wego, taras słoneczny, sejf, skibus prywatny- płatny, restauracja hote-
lowa.

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 i 4 

osobowych oraz rodzinnych
•  Wyżywienie: 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne
•  Drinka powitalnego,
•  6 dni – Skipass Sextner Dolomiten lub 

Dolomit Superski lub warianty łączone na 
terenie Dolomitu Superskiego (w zależności 
od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 70 EUR
 

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 2 w pokoju z rodzicami – 

bezpłatnie.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za 

osobę: 
 -  od lat 2 do 6– opłata w wysokości 50% 

ceny pokoju
 -  od lat 7 do 14 – opłata w wysokości 70 % 

ceny pokoju 
 -  powyżej 15 lat- opłata w wysokości 90 % 

ceny pokoju

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / 
łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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Kod imprezy: 

IZ34

Hotel Helm***
Versciaco k. San Candido

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE:
Hotel Helm leży w malutkiej wiosce Versciaco około 2 km od San Candido, na 
wysokości 1132 m n.p.m, w południowo - tyrolskiej dolinie Alta Val Pusteria 
w sercu Dolomitów-Sesto! Jazda na nartach z widokiem na Monte Elmo i Meri-
diana di Sesto to zegar słoneczny stworzony przez szczyty gór. Monte Elmo to 
21 km tras zjazdowych i do doliny Alta Val Pustina można poszusować najdłuż-
szym zjazdem w tym regionie - prawie 5 km. Ten hotel to idealne miejsce na 
urlop w tych okolicach. Stacja wyciągu narciarskiego znajduje się tylko 300 m 
od hotelu, do którego można podejść piechotą, pojechać hotelowym busem 
lub darmowym ski busem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się narciar-
skie trasy biegowe, podobnie jak liczne trasy wycieczek pieszych i rowerowych. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Helm został dopiero odnowiony i rozbudowany. Nowa część hotelu 
powstała z drewna i pomieściła osiem komfortowych pokoi oraz dwa apar-
tamenty. Do dyspozycji oddane są trzy rodzaje przytulnych i komfortowych 
pokoi 2-5 osobowych w różnej cenie i standardzie. Każdy z nich wyposażony 
jest Tv,sejf,telefon oraz łazienkę z bidetem,prysznicem i suszarką do włosów. 
W większości pokoi znajduje się przestronny balkon lub taras z widokiem na 
góry. W pokojach urządzonych w stylu południowo - tyrolskim, ale w nowo-
czesnym wydaniu, możecie Państwo przyjemnie spędzić czas i napawać się 
bajecznym widokiem z balkonu.

WYŻYWIENIE:
Rano w hotelu Helm serwowane jest pełne energii, zdrowe i obfite śniadanie 
w formie szwedzkiego bufetu a wieczorem 4 daniowa kolacja z daniami do wy-
boru, bar z sałatkami i włoskimi antipasti, danie główne i na koniec słodki de-
ser. W ciągu tygodnia gospodarze przygotowują również wieczory tematyczne 
z południowo tyrolskimi przysmakami, bufetem z przystawkami, serami i dese-
rami z muzyką na żywo. Na życzenie zamiast kolacji w hotelu możecie Państwo 
spróbować prawdziwej włoskiej pizzy pieczonej na kamieniu w pizzerii Helm.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
wi-fi – bezpłatne, parking, bar, centrum wellness - basen podgrzewany pane-
lami słonecznymi (tylko latem), wanna z hydromasażem, sauna fińska, turecka 
łaźnia parowa, kabina podczerwieni, leżaki, barek z herbatą,sokami i wodą, si-
łownia, kącik zabaw dla dzieci, przechowalnia rowerów, przechowalnia sprzę-
tu narciarskiego, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, 
taras słoneczny, ogród, sejf, winda, transfer z i do dworca kolejowego w San 
Candido, ski bus do wyciągów w Monte Elmo, restauracja hotelowa.

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz 

apartamenty
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  Wieczory tematyczne 
•  Koktajl powitalny
•  Degustację wina
•  Wspólną jazdę na sankach
•  Nocną wycieczkę z pochodniami do 

schroniska,zakończoną poczęstunkiem
•  Zniżkę na wstęp do parku wodnego Acquafun
•  6 dni – Skipass Sextner Dolomiten lub Dolomit 

Superski lub warianty łączone na terenie Dolomitu 
Superskiego  (w zależności od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 
ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Wynajmu szlafroka 5 EUR
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 10 EUR/dzień 
•  Zniżki za pokój ze śniadaniem – 10 EUR/dzień
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia – 15 EUR/dzień
 

ZNiŻKi:
-  Dziecko do lat 3 – opłata w wysokości 15 EUR za 

osobę, za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  Dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 3 do 7 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju
 -  od lat 8 do 11 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju
 -  od lat 12 do 14 – opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju
 -  powyżej 14 lub dorosły – opłata w wysokości 90% 

ceny pokoju 

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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OŚRODEK NARCIARSKI KRONplAtz
KRoNPlatZ (Plan de Corones) to najwyższa góra narciarska w Tyrolu Południowym uważana za nieoficjalny 
numer 1 we włoskich stokach. Według powszechnej opinii narciarzy jest tu najnowocześniejsza infrastruktura 
narciarska we Włoszech, a narciarstwo można uprawiać na wysokości 2275 m n.p.m. U stóp szczytu Kronplatz 
znajduje się dolina Val Pusteria, a w niej trzynaście kurortów narciarskich, w tym jeden najważniejszy - miasteczko 
Brunico. Kronplatz – czyli po włosku Plan de Corones - to najbardziej oblegana góra w Tyrolu Południowym. Mimo, 
że oferuje ona trasy różnego rodzaju, to do najbardziej spektakularnych należą Herrnegg i Erta. Łącznie na Plan de 
Corones znajdziemy 114 km tras zjazdowych i 32 nowoczesne wyciągi. Aż 22 z nich to wyciągi gondolowe z dużymi 
kanapami. Najdłuższa trasa zjazdowa to trasa Ried – oznaczona na czerwono - ma długość 7 km. Prawdziwi profe-
sjonaliści znajdą tutaj dla siebie pięć czarnych, najtrudniejszych tras narciarskich. Mimo dużego zainteresowania 
zjazdami właśnie tutaj, na Kronplatz nie ma kolejek. Jeżeli chcemy pozjeżdżać na nartach na większym obszarze, 
to kupimy minimalnie droższy karnet Dolomiti Superski skipass. Wówczas skipass uprawnia do zjazdu w stacjach 
narciarskich: Cortina d’Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Gröden, Seiseralm, Fassatal, Karersee, Arabba, Marmola-
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da, Hochpustertal, Fleimstal, Obereggen, San Martino di Castrozza-Rollepass, Eisacktal, Trevalli, Civetta. Łącznie 
jest więc do dyspozycji 1220 km tras narciarskich i 460 wyciągów. Zaokrąglony wierzchołek szczytu Kronplatz jest 
całkowicie bezdrzewny, dzięki czemu trasy są szerokie i wyjątkowo nasłonecznione. Z tutejszych stoków rozta-
czają się malownicze widoki na Alpy Zillertalskie i Dolomity. Najważniejsze kurorty narciarskie regionu Kronplatz 
to: Brunico (Bruneck), Monguelfo, Riscone i Valdaora (Olang). Trasy narciarskie w regionie Kronplatz są szerokie, 
dobrze utrzymane i zapewniają efektowne widoki na szczyty Alp i Dolomitów. Poza atrakcjami dla narciarzy i 
snowboardzistów przygotowane zostało 200 km tras dla narciarstwa biegowego. W regionie co roku odbywają 
się międzynarodowe zawody w biegach narciarskich. Miłośnicy pieszej turystyki górskiej (zarówno zimowej jak i 
letniej) znajdują tu dla siebie bardzo dobrze oznakowane szlaki górskie. Po całym dniu spędzonym na stoku Kron-
platz kusi narciarzy kolejnymi atrakcjami. Do późnych godzin nocnych można korzystać z torów saneczkowych, 
snowparków, lodowiska, hali tenisowej czy aquaparku. Warto spróbować lokalnej kuchni w licznych restauracjach 
oraz tutejszych drinków w pubach i dyskotekach. Do późnych godzin wieczornych czynne są butiki z elegancką 
odzieżą, bary i sklepy z lokalnymi wyrobami. W regionie kursuje także pociąg dla narciarzy – to tzw. Ski Pustertal 
Express.
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Kod imprezy: 

IZ35

Hotel Sigmunderhof *** 
Kronplatz

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE:
Hotel Sigmuderhof*** położony jest w niewielkiej miejscowości Kiens i 12 km 
od wyciągów narciarskich na Plan de Corones. Gościnność Rodziny Radmuller, 
przepyszne domowe jedzenie oraz hotelowa infrastruktura, sprawiają, iż każ-
dy gość poczuje się tutaj jak u siebie w domu. Niewątpliwym atutem obiektu 
jest jego położenie względem dojazdu z Polski, bowiem znajduje się on jedynie 
20 minut od zjazdu z autostrady A22. Ogromną zaletą jest też przestronna, 
wybudowana w 2013 r. strefa wellnes & spa. Hotel jest również otwarty na 
rodziny z dziećmi o ferując wszelkiego rodzaju udogodnienia dla najmłodszych 
gości. Poza tym, tu u stóp Kronplatz - raju dla narciarzy i wędrowców- czeka na 
Państwa wiele możliwości uprawiania sportów i spędzania wolnego czasu. Ho-
tel Sigmunderhof połączony jest ze stokami skibusem, który startuje co godzi-
nę z przystanku położonego bezpośrednio przy hotelu. Dzięki narciarskiemu 
pociągowi ekspresowemu Doliny Püster, teren narciarski w Dolomitach jest 
„rzut kamieniem” od hotelu. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel oferuje przytulne i komfortowo urządzone 2 osobowe pokoje z możli-
wością dostawek (niektóre 3 osobowe), wyposażone we wszelkie wygody - TV-
Sat, telefon, sejf, łącze internetowe oraz łazienkę z prysznicem lub wanną oraz 
suszarką do włosów,niektóre posiadają balkon.

WYŻYWIENIE:
Codziennie rano serwowany jest obfity bufet na śniadanie oraz wyrafinowane 
4-daniowe menu wraz z bufetem sałatkowym, a w 1 wieczór uroczysta kolacja 
z imponującym bufetem z potrawami z Południowego Tyrolu. Goście zasma-
kują tutaj ręcznie wyrabianych past, domowych wypieków - wszystko oparte 
na zdrowych, naturalnych produktach. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne
•  parking,
•  bar,
•  centrum spa z sauną fińską,ziołową,parową,kabiną na podczerwień,strefa 

relaksu
•  kryty basen ze zjeżdżalniami oraz basen zewnętrzny - w Reischach (bezpłat-

nie),
•  masaże,
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego,
•  wypożyczalnia rowerów,
•  sala TV,
•  taras słoneczny,
•  wycieczki z przewodnikiem i rowerowe,
•  ogród,
•  winda,
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych 

z możliwością dostawek
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  Wieczór tematyczny 
•  6 dni – Skipass na region Kronplatz lub 

Dolomit Superski lub warianty łączone na 
terenie Dolomitu Superskiego (w zależności 
od terminu wyjazdu)

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny 

 CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Ski busa – 6 EUR/tydzień
•  Dopłaty do pokoju 2 osobowego 

wykorzystanego jako 1 osobowy w wysokości 
50 % ceny

•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego- 10 EUR 
dziennie 

 

ZNiŻKi:
Dzieci w pokoju z rodzicami:
- do lat 3 – bezpłatnie,
-  od lat 3 do 8 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju za dobę za osobę,
-  od lat 8 do 14 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju za dobę za osobę, 

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / 
łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 2.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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OŚRODEK NARCIARSKI VIA lAttEA
Via lattea czyli Droga Mleczna to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków sportów 
zimowych w Alpach włoskich. Jest to zarazem jeden z największych regionów narciarskich we Włoszech o połączo-
nych ze sobą 400 kilometrach tras. W 2006 roku odbyły się tam Igrzyska Olimpijskie, a stoki narciarskie Via Lattea 
stały się areną zmagań najlepszych alpejczyków świata. Choć to jeden z najdalej położonych kurortów od Polski, 
warto jest wybrać się w podróż, żeby zobaczyć to śnieżne cudo! Bez odpinania nart przemieszczać się można 
pomiędzy terenami 6 stacji: z Sauze d’Oulx do San Sicario, Claviere, Cesany, Sestriere, aż za granicę francuską 
do Montgenevre. Trasy zjazdowe zaliczane są do najbardziej słonecznych i najmniej zatłoczonych w Alpach. Sieć 
wyciągów i stoków jest tutaj stale ulepszana i rozbudowywana. Najbardziej popularna trasa „Super Slalom” po 
zmroku jest oświetlana i udostępniona dla niestrudzonych miłośników białego szaleństwa... Dla snowboardzistów 
Snow Park oferuje: rails, box, funbox, kickers, halfpipe, quarters, ride, spina. Ten region z łatwością zaspokoi po-
trzeby najbardziej wymagających turystów, wielu tam właśnie odkrywa narciarstwo na nowo. 
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Sauze d’Oulx to typowa górska wioska położona na wysokości 1509 m n.p.m., z restauracjami serwującymi trady-
cyjne menu, w połączeniu z bardziej nowoczesnymi budynkami i pubami. Duży obszar z trzema uznanymi szko-
łami narciarskimi oraz gładki zaśnieżony płaskowyż na wysokości 2500 m sprzyjają rodzinnemu uprawianiu nar-
ciarstwa.
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Kod imprezy: 

IZ36

Hotel Gran Bosco**** 
Sauze D’oulx / Piemont

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Park Hotel Gran Bosco położony jest w odległości jedynie 900 metrów 
od centrum miasta Sauze D’Oulx, w dzielnicy mieszkalnej Gran Villard i 
300 m od wyciągów narciarskich Genevris. Obiekt usytuowany jest w zie-
lonym zakątku popularnego regionu narciarskiego Via Lattea (Droga 
Mleczna) i oferuje widoki na dolinę. W miejscu tym czeka na narciarzy 
wiele barów i restauracji, w których mogą oni odprężyć się po powrocie 
ze stoków.

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 1,2 i 3 osobowe w hotelu wyposażone są w meble w stylu alpej-
skim i posiadają łazienkę, telefon, oraz telewizor. Wi-Fi jest dostępne 
w pokojach i jest płatne.

WYŻYWIENIE: 
W hotelowej restauracji serwowane są śniadania i obiadokolacje - dania 
zarówno regionalne, jak i typowo włoskie.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – płatne
•  parking
•  garaż
•  bar, restauracja hotelowa
•  centrum spa – sauna, jacuzzi, solarium
•  sala TV z barem
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  przechowalnia bagażu
•  szkółka narciarska
•  punkt sprzedaży karnetów narciarskich
•  winda
•  sala do gry w ping-pong
•  taras słoneczny
•  ogród

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 

z możliwością dostawki
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass VIA LATTEA lub MONTI DELLA 

LUNA (w zależności od terminu wyjazdu)
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Korzystania z sauny i jacuzzi – 10 EUR/wejście/

osoba
•  Korzystania z dostępu do internetu - 5 EUR za 

godzinę

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 2 – pobyt bezpłatny, jeżeli 
śpią na obecnych łóżkach.
–  Dziecko do lat 2 – pobyt bezpłatny, na łóżeczku 

niemowlęcym.
-   Dziecko do lat 7 – pobyt bezpłatny na 

dodatkowym łóżku.
– Dziecko na trzecim łóżku za dobę za osobę:
 -  od lat 8 do 14 – opłata w wysokości 50% 

ceny pokoju,
 -  powyżej 14 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 70% ceny pokoju 

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Kod imprezy: 

IZ37

Hotel Solaris*** 
Sestiere / Piemont

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel Solaris  położony jest na wysokości ok. 1350 m n.p.m. w regionie 
Valle Susa we włoskim Piemoncie zaledwie 200 m od centrum niewielkie-
go miasteczka alpejskiego Cesana-Torinese oraz wyciągów ogromnego 
ośrodka narciarskiego Vialattea, oferującego narciarzom aż 400 km po-
łączonych tras narciarskich. W skład tej karuzeli wchodzi Sestriere, Sauze 
d’Oulx, Sansicario, Cesana i Claviere.Położenie w tej okolicy daje moż-
liwość jazdy we francuskim Montgenevre. Przystanek skibusa (płatny) 
znajduje się przy hotelu. Cesana to niewielka miejscowość, znajduje się 
tu kilka barów, sklepów, 2 pizzerie oraz winiarnia. Najbliższa dyskoteka 
znajduje się w Sestriere.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel oferuje 58  standardowych pokoi 2,3 i 4 osobowych  urządzonych 
w typowym górskim stylu, posiadających łazienkę z suszarką do włosów, 
telefon,telewizor,sejf oraz balkon. Wi-Fi w większości pokoi jest dostęp-
ne.

WYŻYWIENIE: 
W hotelowej restauracji serwowane są śniadania w formie bufetu  i obia-
dokolacje-wybór z 4 daniowego menu - potrawy zarówno regionalne, jak 
i typowo włoskie. Dodatkowo też bufet sałatkowo-przystawkowy oraz 
deser. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi - dostępne w recepcji i barze
•  parking, garaż
•  bar-tawerna, restauracja hotelowa
•  lobby
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  winda
•  sejf

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach  2, 3 i 4  osobowych 
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass VIA LATTEA lub MONTI DELLA 

LUNA ( w zależności od terminu wyjazdu)
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 20 % ceny 

pokoju standardowego
•  Dopłaty za wykorzystanie pokoju 2 osobowego 

jako 1 osobowego – 15 EUR/osoba/doba
•  Korzystania z garażu – 15 EUR/doba

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 3 – łóżeczko dziecięce na 
życzenie 70 EUR tygodniowo 
-  Dziecko na trzecim lub czwartym łóżku za dobę 

za osobę: 
 -  od lat 3 do 12 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
 -  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 70% ceny pokoju 

1 DOROSły + 1 DzIECKO w wIEKu DO 12 lAt 
płACą pOłOwę

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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Kod imprezy: 

IZ38

Hotel Rio Envers***
Sestiere / Piemont

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel położony jest na wysokości ok. 1700 m n.p.m. w centrum wioski 
San Sicario w regionie Valle Susa we włoskim Piemoncie ok. 50 m od 
wyciągu narciarskiego Ski Lodge-Sellette, który wchodzi w skład karuzeli 
narciarskiej Via Lattea (Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Cla-
viere).Obiekt posiada taras widokowy z malowniczym widokiem na po-
bliskie stoki. W San Sicario znajduje się klika mniejszych sklepów. Więcej 
rozrywek oferuje Sestriere, gdzie kwitnie życie rozrywkowe regionu.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel dysponuje 46 dwuosobowymi pokojami (ok. 16 m2) z możliwoś-
cią jednej lub dwóch dostawek z panoramicznym widokiem na okolicę. 
W pokojach 4-osobowych możliwe są łóżka piętrowe. Każdy wyposażony 
jest w łazienkę z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów,telefon i TV. 
Część pokoi posiada balkon.

WYŻYWIENIE: 
Śniadania serwowane są w formie bufetu, ciepłe kolacje podawane przez 
kelnera (wybór z menu) wraz z bufetem sałatkowo – przystawkowym. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne przy recepcji 
•  parking
•  garaż
•  bar
•  sejf
•  sala TV
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  klub dla dzieci
•  winda
•  taras słoneczny
•  solarium
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 

z możliwością 1 lub 2 dostawek
•  Wyżywienie- 2 posiłki -śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass VIA LATTEA lub MONTI DELLA 

LUNA (w zależności od terminu wyjazdu)
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Korzystania z garażu płatnego 15 EUR/dzień 
•  Dopłaty do wykorzystania pokoju 2 osobowego 

jako 1 osobowego – 15 EUR/dobę
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego 

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny, jeżeli 
śpią na obecnych łóżkach.
Dziecko od lat 3 lub dorosły - opłata w wysokości 
70% ceny pokoju za osobę za dobę na trzecim lub 
czwartym łóżku 

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl
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ClAVIERE
ClaVieRe to leżące na wysokości 1760 m n.p.m. doskonałe miejsce dla początkujących i średniozaawansowanych 
narciarzy. Duża liczba niebieskich tras pozwalają na szlifowanie narciarskich umiejętności. Jednocześnie z Claviere 
można dostać się wyciągami na słynną Monti della Lunę czyli Górę Księżycową. W 2006 roku było miejscem przy-
gotowań sportowców biorących udział w Olimpiadzie w Turynie.
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Kod imprezy: 

IZ39

Hotel Passero Pellegrino*** 
Claviere / Piemont

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Ten trzygwiazdkowy hotel jest dogodnie usytuowany tuż obok wyciągów 
narciarskich Claviere i tylko 150 m (kilka minut spacerem) od centrum 
miejscowości, gdzie znajdują się sklepy, bary oraz pizzerie. Wjazd na 
Montgenevre znajduje się na naprzeciwko hotelu. Jest idealnym miej-
scem na wypoczynek,oferując przyjazną atmosferę i dobrą obsługę.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel jest bardzo przestronny i może pomieścić do 170 gości i został 
urządzony w typowo regionalnym stylu. W tym spokojnym i przyjemnym 
ośrodku goście zakwaterowani są w zadbanych 2-5 osobowych pokojach, 
z których wszystkie posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką,telefon 
oraz TV. Wiele z nich posiada balkony. W nowszym skrzydle hotel oferuje 
pokoje w stylu apartamentów, które mogą pomieścić do 6 osób.

WYŻYWIENIE: 
Śniadania serwowane są w formie bufetu, a kolacje można wybrać 
z 3 daniowego menu. W piwnicy znajduje się tawerna, która jest popular-
ny wśród mieszkańców i turystów, a jedzenie i gościnność są doskonałe.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne w barze
•  parking
•  zadaszony garaż
•  bar
•  siłownia i sauna 
•  sala TV
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  sala gier z piłkarzykami i grami wideo
•  sala konferencyjna
•  winda
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych 

oraz apartamentach
•  Wyżywienie: 2 posiłki - śniadania, obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass VIA LATTEA lub MONTI DELLA 

LUNA (w zależności od terminu wyjazdu)
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Korzystania z siłowni i sauny
•  Dopłaty do użytkowania pokoju 2 osobowego 

jako 1 osobowego – 15 EUR/doba
•  Opłaty za korzystanie z garażu w wysokości 

10 EUR/dzień
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia – 8 EUR/dzień/

osoba

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 3– łóżeczko dziecięce na 
życzenie 8 EUR/dziennie tygodniowo 
Dziecko na trzecim lub czwartym łóżku za dobę 
za osobę: 
-  od lat 3 do 12– opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
-  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w wysokości 

70% ceny pokoju 
-  1 dorosły + 1 dziecko w wieku od 0 do 12 lat 

płacą połowę (z wyjątkiem 1 terminu)

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl



112   |   ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017

MONDOlE SKI
W samym sercu nadmorskich Alp, w Piemont, prowincji Cuneo, do którego z łatwością można dotrzeć z wielu głów-
nych autostrad, mieści się kompleks narciarski Mondole, obejmujący kurorty: Artesina, Frabosa Soprana i Prato 
Nevoso. Ponad 130 km dobrze utrzymanych wyciągów narciarskich pierwszej klasy, sztucznie naśnieżanych, wy-
kwalifikowane szkoły oraz kluby narciarskie, wyspecjalizowane w zaspokajaniu pragnień wielu narciarzy. Dogodne 
zakwaterowanie dla 4000 osób zapewniają liczne hotele, domy noclegowe i apartamenty. Jest też wiele restauracji, 
lokalnych barów, typowych dla tej okolicy, dyskoteki, puby i miejsca do spotkań na stokach, alpejskie schorniska - 
baite, położone wysoko chaty, a także sklepy i centra handlowe. Wszystko to sprawia, że jest to miejsce dogodne 
dla turystów w każdym wieku. Pratonevoso (Cuneo, Włochy) jest jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków 
narciarskich w Piemoncie. Rozciąga się od wioski położonej na wysokości 1500 m do 2300 m na górze Mondole. 
Teren obfituje zarówno w łagodne, jak i bardziej zaawansowane, dobrze utrzymane stoki. Każdy narciarz znajdzie 
z pewnością teren idealnie dopasowany do swojego poziomu jazdy. Narciarstwo w Mondole jest wielką domeną 
Pratonevoso i Artesina. Znajduje się tu około 100 km tras zjazdowych, 5 szkół narciarskich, ponad 170 trenerów, 
Snow Park ze skocznią. Są też tutaj dwa oświetlone stoki, na których znajdują się 4 - osobowe wyciągi krzesełkowe. 
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PRato NeVoSo to jedna z głównych stacji narciarskich MONDOLE SKI, położonego we włoskim Piemoncie. Roz-
ciąga się od wioski położonej na wysokości 1500 m do 2300 m na górze Mondolè. Wyjątkowe umiejscowienie 
tego regionu gwarantuje maksymalną ilość dni słonecznych. Na miejscu czeka na Was blisko 140 km długości 
tras narciarsko-snowboardowych. Ze względu na bliskie położenie morza i wilgotność powietrza, opady śniegu 
są wyjątkowo obfite. Sezon zimowy rozpoczyna się każdego roku w grudniu i trwa do kwietnia. Wiele kilometrów 
tras jest sztucznie naśnieżanych, również oświetlonych wieczorami. Teren obfituje zarówno w łagodne, jak i bar-
dziej zaawansowane, dobrze utrzymane stoki. Każdy narciarz znajdzie z pewnością trasy idealnie dopasowane do 
swojego poziomu jazdy. Na miłośników snowboardu, czeka snowpark z najnowszej generacji szynami, half pipe, 
skoczniami itd. Prato Nevoso, to także lodowisko, sklepy, liczne bary i dyskoteki gwarantujące dobrą zabawę po 
białym szaleństwie.
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Kod imprezy: 

IZ40

Hotel Galassia*** 
Prato Nevoso / Piemont

Ceny na 
www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE: 
Hotel Galassia położony jest w Prato Nevoso Alto, jednej z miejsco-
wości wchodzących w skład Mondole Ski, oferując dobrą infrastruktu-
rę i bardzo blisko przy wyciągach stacji narciarskiej oferującej ponad 
100 km połączonych ze sobą tras. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel oferuje ponad 70 pokoi, funkcjonalnie urządzonych 2-, 3- lub 
4-osobowych a w każdym znajduje się łazienka z prysznicem, suszarką 
do włosów, telefonem oraz TV sat. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są w formie bufetu, obiadokolacje: pierwsze 
i drugie danie (wybór jest z kilku wariantów), bufet sałatkowy, deser. 
Posmakować Państwo mogą dań zarówno kuchni regionalnej jak 
i międzynarodowej.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne w miejscach publicznych
•  parking, garaż
•  sala TV
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego i bagażu
•  ogród
•  winda, sejf
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 

osobowych
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Mondole ski
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 

dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Korzystania z łaźni– 5 EUR/wejście/osoba
•  Opłaty za użytkowanie garażu – 10 EUR/doba
•  Dopłaty za wykorzystanie pokoju 2 

osobowego jako 1 osobowy w wysokości 15 
EUR/doba

•  Dopłaty do pełnego wyżywienia w wysokości  
10 EUR/dzień

•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 30 % ceny 
•  Wynajmu szlafroka - 5 EUR

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 3– łóżeczko dziecięce na 
życzenie 8 EUR/dziennie 
Dziecko na trzecim lub czwartym łóżku za 
dobę za osobę: 
-  od lat 3 do 12– opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
-  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata w 

wysokości 70% ceny pokoju 
-  1 dorosły + 1 dziecko w wieku od 0 do 12 lat 

płacą połowę (z wyjątkiem 1 terminu)

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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lOMBARDIA
loMBaRdia oferuje znakomite „ściany” do praktykowania wspinaczki przed wyprawą na większe wysokości. 
Góry te mogą być z dumą prezentowane jako prawdziwy raj narciarski dzięki starym, dobrze znanym ośrodkom 
oraz zmodernizowanym obszarom do jazdy na nartach. 110 szczytów przekracza 3000 m wysokości. Mieści się 
tu 70 znanych ośrodków narciarskich i ponad 12.000 km szlaków dla narciarzy. Poza tym teren ten poszczycić 
się może 590 km szlaków dla narciarstwa biegowego,ponad  2000 km oznaczonych szlaków oraz 770 km ścieżek 
dla pieszych i rowerzystów, z obiektami takimi jak Valle Camonica i Valtellina - skarbami Lombardii. Valtellina 
geograficznie leży pomiędzy Północną a Południową Europą, biegnie wzdłuż granicy z Graubuenden w Szwajcarii, 
w środkowych Alpach. Obejmuje 5 obszarów: Alta Valtellina, Media Valtellina, Sondrio and Valmalenco, Bassa Val-
tellina i Valchiavenna. Val Camonica jest najważniejszą alpejską trasą Provincji Bresccii, usytuowaną na północnym 
zachodzie Lombardii i obejmującą obszar 1000 km kwadratowych. Łączy ona Alpy z Prealpami w Lombardii.
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aPRiCa znajduje się w północnej części Lombardii na wysokości 1181  m n.p.m. Położona jest w malowniczej 
dolinie Valtellina, w której znajdują się także jedne z najbardziej znanych ośrodków włoskich: Bormio i Livigno.
Trasy narciarskie leżą w obszarze 1200 - 2300 m n.p.m. Ośrodek położony jest między dwoma pasmami górskimi, 
których stoki są zawsze nasłonecznione. Miejscowość Aprica położona jest nieopodal włosko-szwajcarskiej grani-
cy i cieszy się dużą popularnością wśród osób rozpoczynających swoją przygodę z narciarstwem. Ze względu na 
łatwość tras oraz bliską odległość hoteli od stoków, Aprica idealnie nadaje się dla rodzin z dziećmi. Wyciągi są tutaj 
nowoczesne, a trasy dobrze utrzymane. Łącznie jest tu 21 tras narciarskich (50 km) i 18 wyciągów. Od wielu lat 
trenuje tutaj włoska kadra narodowa.
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Kod imprezy: 

IZ41

Hotel Posta Aprica*** 
Lombardia / Valtellina

Ceny na 
www.atstravel.pl
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* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

POŁOŻENIE: 
Hotel Posta zlokalizowany jest w samym sercu alpejskiej miejscowo-
ści Aprica we włoskiej Valtellinie (Lombardia) na wysokości ok. 1200 m 
n.p.m. Obiekt znajduje się jedynie kilka metrów od sklepów, restaura-
cji i wyciągu narciarskiego Palabione. Hotel posiada 4 piętra. Przysta-
nek skibusa (gratis) znajduje się ok. 100 m od obiektu. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel dysponuje 32 dwuosobowymi pokojami z możliwością dwóch 
dostawek. Pokoje posiadają łazienkę z suszarką do włosów, kapciami 
i  zestawem kosmetyków, sejf, telefon oraz telewizor z dostępem do 
kanałów satelitarnych, jak również wyłożoną drewnem podłogę. Go-
ście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi oraz przyrządzić bezpłatną 
herbatę i kawę.

WYŻYWIENIE:
Śniadania serwowane są w formie bufetu i posiłek ten składa się mię-
dzy innymi z domowych deserów, które przygotowywane są przez 
pracowników rodzinnego hotelu Posta. Oferta ciepłej obiadokolacji 
obejmuje różnorodne specjały kuchni międzynarodowej podawanej 
do stolika, w tym słodkie i słone potrawy.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi – bezpłatne przy recepcji i w barze 
•  parking
•  garaż
•  bar, restauracja hotelowa, tawerna
•  sala TV
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  winda
•  ogród
•  sejf

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych 

oraz rodzinnych
•  Wyżywienie- 2 posiłki -śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Aprica i Corteno ski lub 

Valadaski (Adamello ski i Aprica i Corteno 
ski) – w zależności od terminu wyjazdu

•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 
dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)

•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego
•  Opłaty za użytkowanie garażu – 15 EUR/doba
•  Dopłaty za wykorzystanie pokoju 

2 osobowego jako 1 osobowy w wysokości 
15 EUR/doba

•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 20 % ceny 
pokoju 2 osobowego

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 3– łóżeczko dziecięce na 
życzenie 8 EUR/dziennie 
Dziecko na trzecim lub czwartym łóżku za 
dobę za osobę: 
-  od lat 3 do 12– opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
-  powyżej 12 lat lub dorosły – opłata 

w wysokości 70% ceny pokoju 
-  1 dorosły + 1 dziecko w wieku od 0 do 12 

lat płacą połowę z wyjątkiem niektórych 
terminów (do sprawdzenia na stronie 
internetowej hotelu)

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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lIVIGNO
liViGNo jest najważniejszym zimowym ośrodkiem turystycznym w Alpach włoskich. Samo miasteczko położo-
ne jest w sercu Alp, w Alta Valtelinie na 1816 m.n.p.m. Należy do Włoch, ale dolina Livigno znajduje się w strefie 
międzygranicznej, oddzielając Włochy od Szwajcarii. Przynosi to wiele pożytecznych korzyści cenowych, alkohol, 
perfumy itp. są w znacznie niższych cenach niż u nas. Nie to jednak przyciąga nas najbardziej do Livigno, a jazda 
na świetnie przygotowanych (ponad 100 km łącznie) nartostradach od 1800 - 3000 m.n.p.m. Sezon narciarski trwa 
tutaj od końca listopada do początku maja. Niezliczone ilości urządzeń wyciągowych, dzięki którym nie stoi się w 
kolejce, jeden z 3 najlepszych snowparków w Europie: superpipe, halfpipe, rails, kichers, tyczki, niepowtarzalne 
widoki, puby apreski, lodowisko, baseny, kręgle, puby, dyskoteki, samochody rajdowe na torach lodowych, skutery 
śnieżne - wszystko to przyciąga turystów z najdalszych zakątków świata. To wymarzone miejsce dla każdego nar-
ciarza czy snowboardzisty, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, w jakim hotelu spędzamy 
nasz urlop. Słońce i śnieg pozwalają na 100% odpoczynek. Livigno to także doskonałe miejsce dla amatorów nart 
biegowych, bowiem trasy biegowe są tu zawsze doskonale przygotowane i zataczają pierścień o długości 40 km 
wzdłuż rzeki Spöl. Podobno do Livigno przyjeżdża się raz, a potem się już tylko wraca. Najwyższy punkt regionu 
2798 m n.p.m. Łącznie do dyspozycji turystów oddanych jest tu 140 km tras zjazdowych (w tym aż 10 km tras 
czarnych!).
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Kod imprezy: 

IZ42

Hotel La Montanina*** 
Livigno

Ceny na 
www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Hotel La Montanina*** to rodzinnie prowadzony obiekt z długoletnią tradycją, 
położony w samym centrum Livigno, w pobliżu wyciągów narciarskich. Hotel zbu-
dowany jest w charakterystycznym alpejskim stylu. Można tu w wyjątkowo ciepłej, 
pełnej uroku i komfortu atmosferze spędzić swój wymarzony zimowy urlop. Zimą 
do hotelu można dojechać bezpośrednio na nartach. Tuż obok budynku przebiega 
trasa narciarstwa biegowego, a wyciągi narciarskie w ośrodku Mottolino oddalone 
są od niego o zaledwie 500 metrów. Centrum odnowy biologicznej Aquagranda 
Wellness Park znajduje się 2 km od obiektu, a jezioro Livigno – 4 km. 

ZAKWATEROWANIE:
Dojazd do włosko-szwajcarskiej granicy zajmuje 15 minut.
Obiekt posiada wygodne pokoje 1,2,3 i 4 osobowe, wykończone w drewnie, z peł-
nym węzłem sanitarnym – z suszarką do włosów,kapciami,zestawem do kosmety-
ków oraz telefonem i Tv-Sat. W niektórych pokojach przygotowano ponadto wannę 
z hydromasażem. Wiele pokoi posiada balkony ze wspaniałym widokiem na góry.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie podawane jest w formie bufetu szwedzkiego a obiadokolacja do wyboru 
z karty, z bufetem sałatkowym. Hotelowa restauracja serwuje wyśmienite dania 
kuchni włoskiej oraz międzynarodowej, jak również tradycyjne lokalne przysmaki. 
Przytulny pub zaprasza na wieczornego drinka. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi-fi
•  parking
•  garaż
•  sala TV
•  bar
•  pizzeria
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  przechowalnia bagażu
•  szkółka narciarska
•  sala bilardowa
•  windy
•  ski bus
•  wypożyczalnia rowerów
•  taras słoneczny
•  ogród
•  pokój gier
•  biblioteka
•  restauracja hotelowa

* szczegółowy cennik na stronie www.atstravel.pl

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany 

z pokładu autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu 

narciarskiego (plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 i 4 

osobowych 
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass Livigno
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się 

dodatkowe ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Opłaty za korzystanie z garażu – 10 EUR za 

dobę
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 15 EUR za 

dobę

ZNiŻKi:
1 dziecko do lat 2 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpi 
na obecnym łóżku. 
Maksymalnie dwoje dzieci do lat 2 – pobyt 
bezpłatny, na łóżeczkach niemowlęcych. 
Maksymalnie dwie osoby na dodatkowych 
łóżkach:
-  od lat 2 do 6 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju za dobę, 
-  od lat 6 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju za dobę,
-  powyżej 12 lat – opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju za dobę

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / 
łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 2.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób 
możliwość negocjacji ceny!
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Hotel Touring**** 
Livigno

Kod imprezy: 

IZ43
Ceny na 

www.atstravel.pl
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POŁOŻENIE: 
Wielbiciele wygód i komfortu z łatwością dotrą do wyciągów z nartami, 
bez konieczności korzystania z samochodu- tylko odległość 50 metrów 
od wyciągów narciarskich Mottolino. Kochający zakupy poczują się jak 
w raju, gdyż hotel otacza niezliczona ilość sklepów bezcłowych. Hotel jest 
przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uzu-
pełnieniem dnia będzie relaks w hotelowym wellness centrum. Jest to 
przytulny i zarazem nowoczesny, a przy tym jeszcze doskonale położony 
hotel i tutaj każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce. Obiekt położony jest 
50 metrów od przystanków komunikacji miejskiej i w pobliżu ścieżek ro-
werowych. 

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje hotelowe są przestronne, jasno oświetlone, większość posiada 
balkon z widokiem na stoki lub na uliczki Livigno. Każdy pokój jest inny, 
wszystkie jednak łączy to, że zostały urządzone w oparciu o nowoczes-
ne trendy, zachowując przy tym swój przytulny charakter i regionalne 
„ciepło”. Niektóre pokoje dają wrażenie górskiej chatki, w innych moż-
na znaleźć drewniany, ręcznie zdobiony baldachim, z kolei pozostałe, 
urządzone w innowacyjnym stylu stanowią idealne połączenie między 
dawnym, a nowym smakiem, zestawiając naturalne drewno z surowymi, 
nowoczesnymi ścianami. W łazienkach znajdują się w pełni ekologiczne 
szklane powierzchnie wraz z designerskim wyposażeniem. W pokojach 
jest telefon, minibar, TV-SAT, sejf, połączenie z internetem a także łazien-
ka z prysznicem i suszarką do włosów. Do dyspozycji Państwa są pokoje 
standardowe oraz suity.

WYŻYWIENIE: 
Hotelowa restauracja serwuje bufet śniadaniowy oraz kolację z menu 
do wyboru i gwarantuje możliwość skosztowania wyszukanych potraw. 
Ponadto mogą się Państwo rozsmakować w specjałach serwowanych w 
hotelowej pizzerii, a na deser i popołudniową kawę zaprasza przytulny 
bar z wypiekami przygotowywanymi w hotelowej cukierni. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi fi
•  parking, winda
•  bar, restauracja hotelowa, taras słoneczny
•  centrum wellness - wyposażone w łaźnię turecką, saunę fińską,wanna 

z hydromasażem i brechelbad – saunę alpejską w postaci chatki zagłę-
bionej w lesie, salka fitness, solarium, masaże

•  przechowalnia sprzętu narciarskiego i bagażu,
•  szkółka narciarska, ski bus, wypożyczalnia rowerów,

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych 

oraz suitach
•  Wyżywienie- 3 posiłki - śniadania,podwieczorek, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  6 dni – Skipass na region Livigno
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Dopłaty za wykorzystanie pokoju 2 osobowego 

jako 1 osobowy – 70 % ceny pokoju 
dwuosobowego

•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 105 EUR za 
tydzień

•  Dopłat do pokoi superior oraz suit – od 10 do 30 
EUR/osoba/dzień

ZNiŻKi:
Maksymalnie dwoje dzieci w wieku do lat 3 – 
opłata w wysokości 20 EUR za osobę, za dobę, na 
łóżeczkach niemowlęcych.
Maksymalnie dwie osoby na dodatkowych łóżkach 
za osobę, za dobę:
-  od lat 3 do 7 – opłata w wysokości 50% ceny 

pokoju 
-  od lat 7 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju 
-  od lat 12 do 15 – opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju 
-  powyżej lat 15 – opłata w wysokości 90% ceny 

pokoju za dobę za osobę, jeżeli śpi na obecnym 
łóżku.

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 2.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Rodzina Cola chętnie ugości Państwa w swoim hotelu. Skąpany w słońcu 
od świtu do zmierzchu, leżący na wschodnim zboczu Livigno, z piękny-
mi widokami na wszystkie doliny i otaczające je góry Hotel Margherita 
zaprasza w swe przytulne progi. Mieści się zaledwie 800 metrów od wy-
ciągu narciarskiego Mottolino. Duży taras na zewnątrz, oprócz zapewnie-
nia możliwości odpoczynku na słońcu, to również miejsce do zabawy dla 
dzieci. Mogą one tam przebywać całkowicie bezpiecznie, z dala od ulicy. 
Po dniu pełnym aktywności fizycznej można skorzystać ze znajdującej się 
na terenie hotelu sauny fińskiej. Pobyt w Hotelu Margherita to nie tylko 
doskonały wypoczynek, ale i wakacje pod znakiem rozrywki. Po kolacji 
można odpocząć na wygodnych kanapach, pograć w piłkarzyki lub zmie-
rzyć się z kimś w bilard. Ponadto, podczas tygodniowego pobytu czekają 
na hotelowych gości również wieczorki taneczne, z muzyką na żywo i za-
bawami z niespodziankami. Jezioro Livigno dzieli od obiektu tylko 5 mi-
nut jazdy. Odległość hotelu od miejscowości Bormio wynosi 35 km.

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje w hotelu Margherita utrzymane są w jasnej kolorystyce. Mogą 
Państwo wybierać spośród pokoi o wyższym standardzie, rodzinnych 
i  łączonych. Każdy z nich posiada wannę z prysznicem, telefon, TV-SAT, 
minibar,mały aneks kuchenny i lodówkę. 

WYŻYWIENIE: 
Restauracja La Stua oferuje obfity bufet śniadaniowy oraz duży wybór 
przystawek i 4-daniowe menu podczas obiadokolacji. Skosztować moż-
na dań kuchni lokalnej, dietetycznych i wegetariańskich. Ponadto można 
zamówić menu zawierające potrawy bezglutenowe. W połowie tygodnia 
czeka na Państwa typowa kolacja. Istnieje też możliwość zamówienia dań 
z menu a la carte. Doskonałym dodatkiem do potraw są wina z rejonu 
Valtellina oraz innych regionów Włoch. W oczekiwaniu na kolację, w ba-
rze można skosztować doskonałych aperitifów, zagryzając smacznymi 
przekąskami.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi fi
•  parking, winda, ogród
•  bar, restauracja hotelowa
•  sauna, strefa relaksu, solarium,masaże, sala do gry w bilard i piłkarzyki
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  wypożyczalnia rowerów i sprzętu zimowego
•  szkółka narciarska, ski bus, zakup karnetów narciarskich,
•  sejf

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 osobowe
•  Wyżywienie - 2 posiłki - śniadania, obiadokolacje, 

napoje dodatkowo płatne
•  Koktajl powitalny
•  Wieczory tematyczne,
•  6 dni – Skipass Livigno
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 
•  Korzystania z garażu- 10 EUR/dzień
•  Dopłaty do pokoju 1 osobowego – 25 EUR/doba
•  Dopłaty do pełnego wyżywienia – 15 EUR/dzień/

osoba

ZNiŻKi:
Wszystkie dzieci do lat 2 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpią 
na obecnych łóżkach.
1 dziecko do lat 2 – opłata w wysokości 10 EUR za 
osobę, za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
1 dziecko na dodatkowym łóżku,za osobę, za dobę:
-  od lat 3 do 5 – opłata w wysokości 50% ceny pokoju 
-  od lat 6 do 12 – opłata w wysokości 70% ceny pokoju 
-  od lat 13 do 16 – opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju 
-  powyżej 16 lat lub dorosły – opłata w wysokości 85% 

ceny pokoju za dobę za osobę, jeżeli śpi na obecnym 
łóżku.

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 1.

SpECjAlNE pAKIEty RODzINNE w wyBRANyCh 
tERMINACh. 

2 OSOBy DOROSłE I 2 DzIECI w wIEKu 7-12 lAt 
płACą jAK zA 3 OSOBy DOROSłE.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!
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POŁOŻENIE: 
Hotel Alpina położony jest w centrum miasta, zaledwie 150 metrów od 
wyciągów narciarskich i tras biegowych w Livigno. Puby i restauracje 
znajdują się zaledwie kilka kroków od obiektu. W wolnej chwili goście 
mogą zrelaksować się w spa i centrum odnowy biologicznej Aquagranda, 
które usytuowane jest w odległości 1 km od hotelu. Dotarcie spacerem 
od przystanku bezpłatnego autobusu dla narciarzy zajmuje kilka minut. 

ZAKWATEROWANIE: 
Przestronne pokoje urządzone są w typowo alpejskim stylu, a ich wypo-
sażenie obejmuje telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 
telewizji satelitarnej. Niektóre pokoje dysponują widokiem na góry. 

WYŻYWIENIE: 
W eleganckiej restauracji serwowany jest obfity bufet śniadaniowy oraz 
w porze kolacji  3 daniowe menu - dania kuchni regionalnej z lokalnymi 
specjałami. Raz w tygodniu urządzana jest kolacja tematyczna przy świe-
cach i muzyce na żywo. Goście mogą odwiedzić również codziennie pry-
watną piwniczkę, w której skosztować można ponad 250 gatunków win.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•  wi fi
•  parking
•  garaż
•  bar
•  solarium,masaże
•  sala TV
•  przechowalnia sprzętu narciarskiego
•  przechowalnia bagażu
•  szkółka narciarska
•  wypożyczalnia sprzętu zimowego
•  wypożyczalnia rowerów
•  winda
•  sejf
•  ski bus
•  opieka nad dziećmi
•  taras słoneczny
•  tawerna
•  restauracja hotelowa

CeNa oBeJMUJe:

•  Przejazd komfortowym autokarem
•  Poczęstunek śniadaniowy serwowany z pokładu 

autokaru
•  Profesjonalny transport sprzętu narciarskiego 

(plecak)
•  7 noclegów
•  Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 i 4 osobowe
•  Wyżywienie- 2 posiłki - śniadania, 

obiadokolacje,napoje dodatkowo płatne
•  Wieczorek tematyczny
•  6 dni – Skipass Livigno
•  Ubezpieczenie KL i NNW (zaleca się dodatkowe 

ubezpieczenie narciarskie)
•  Podatek lokalny

CeNa Nie oBeJMUJe:

•  Wydatków własnych
•  Wyżywienia podczas trasy przejazdu
•  Ubezpieczenia narciarskiego 

ZNiŻKi:
-  1 dziecko do lat 1 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpi na 

obecnym łóżku.
-  1 dziecko do lat 2 – opłata w wysokości 20 EUR za 

osobę, za dobę, na łóżeczku niemowlęcym.
-  1 dziecko na dodatkowym łóżku za dobę za 

osobę:
 -  do lat 8– opłata w wysokości 70% ceny 

pokoju 
 -  do lat 13- opłata w wysokości 80% ceny 

pokoju 
 -  powyżej  lat 13 - opłata w wysokości 90% 

ceny pokoju

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek 
niemowlęcych w pokoju to 1.

*Grupa: min 20 osób. Powyżej 20 osób możliwość 
negocjacji ceny!



WARUNKI UCZESTNICTWA
Preambuła
W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi 
Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo w imprezie 
turystycznej (Umowa- Zgłoszenia), ponieważ poprzez zgłoszenie wyrażają 
Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się częścią umowy o 
świadczenie usług turystycznych, zawartej z Organizatorem.

1. Postanowienia Ogólne.
1.1.  Niniejsze Warunki uczestnictwa ATS Express Sp.j. zwane dalej Warun-

kami Uczestnictwa, stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia.
1.2.  Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w impre-

zach organizowanych przez ATS Express Sp.j.
1.3.  ATS Express Sp.J. M. Animucka i spółka, ul. Ślusarska 25-27, 84-230 Ru-

mia, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 381 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego jest Orga-
nizatorem turystyki w rozumieniu art.3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o usługach turystycznych.

1.4.  Użyte określenia należy rozumieć:
 A) organizator –ATS Express Spółka Jawna,
 B)  impreza - impreza turystyczna organizowana przez ATS Express Spółka 

Jawna,
 C)  warunki uczestnictwa – ogólne warunki uczestnictwa w imprezach 

turystycznych organizowanych przez ATS Express Spółka Jawna,
 D) agent - pośrednik działający w imieniu i na rzecz organizatora,
 E)  klient - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę 

turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej 
umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej; osoba, 
na rzecz, której umowa została zawarta, a także osoba, której przeka-
zano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio 
zawartą umową,

 F)  karta-zgłoszenia – karta zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycz-
nej,

 G)  siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do 
zapobieżenia,

 H)  wycieczki fakultatywne – wycieczki wykupywane dodatkowo, nieza-
leżnie od wykonywanej umowy w docelowym kraju pobytu,

 I)  potwierdzenie rezerwacji – dokument precyzujący umowę zawiera: ro-
dzaje środków transportu, minimalną liczbę uczestników, daty i godzi-
ny wyjazdu, liczbę i rodzaj posiłków, miejsce i termin zakwaterowania, 
informację o wykupionych ubezpieczeniach, dane agenta dokonujące-
go rezerwacji oraz informacje dodatkowe: o opłatach dodatkowych, o 
konieczności potwierdzania godziny wyjazdu, o czasie i miejscu zbiórki 
oraz wydaniu dokumentów podróży,

 J)  u.u.t.. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
 K)  bagaż –na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze: 1 sztuka bagażu 

podręcznego do 5 kg (i o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm) 
oraz 1 sztuka bagażu głównego o wadze od 15 -20 kg (w zależności 
od lini lotniczej). W przypadku wyjazdów narciarskich przy wyjazdach 
autokarowych można dodatkowo zabrać 1 komplet sprzętu na osobę 
(narty/kijki/buty lub deska/buty). 

2. Zawarcie umowy.
Katalog i inne informacje pisemne Biura stanowią jedynie zaproszenie do 

zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.1.  Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
 A)  Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient, 
 B) Organizator.
2.2.  Rodzaj świadczeń, ich zakres określony w treści aktualnych katalogów, 

na stronie internetowej www.atstravel.pl lub ofercie, stanowi jedynie 
zaproszenie do zawarcia umowy. Przed zawarciem umowy organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych za-
wartych na stronie internetowej w katalogach lub ofercie, o czym Klient 
zostanie poinformowany przed zawarciem umowy.

2.3.  Klient, po zapoznaniu się z ofertą Organizatora dostępną w aktualnym 
katalogu i na stronie www.atstravel.pl oraz z chwilą wypełnienia i pod-
pisania Umowy - Zgłoszenia składa Organizatorowi ofertę zawarcia 
umowy o imprezę turystyczną. Zgłoszenie odbywa się na oficjalnym 
druku Organizatora, podpisany druk należy przesłać niezwłocznie do 
Organizatora.

2.4.  Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestni-
ka z ofertą zawartą w katalogu Biura i podpisaniu umowy zgłoszenia 
uczestnictwa ( w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz 
wpłaceniu zaliczki 30% wartości wycieczki w terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy. 

2.5.  W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestnika/Uczestników, 
Klient powinien wskazać tę osoby do 2 dni po ich zgłoszeniu.

2.6. Podpisując Umowę - Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwa-
rzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych uczestników) 
danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy. 

3. Usługi, ceny ich określenie i zmiana.
3.1.  Ceny wszystkich imprez podane są w PLN (polskie złote), są zryczałto-

wane i zostały wyliczone dla obywateli polskich, mogą one ulec zmia-
nie wyłącznie w przypadkach wymienionych w punkcie 3.4 niniejszych 
warunków.

3.2.  Cena imprezy obejmuje: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie zgod-
nie z ofertą.

3.3.  Cena imprezy nie obejmuje: opłat paszportowych, wizowych, wyżywie-
nia, – jeżeli nie jest zawarte w cenie podstawowej, serwisu hotelowego, 
opłat, niewykorzystanych miejsc noclegowych pozostawionych do 
dyspozycji Klienta, jeżeli liczba osób zakwaterowanych w danym po-
koju lub apartamencie jest mniejsza niż przewiduje oferta, rozpoczęcia 
imprezy turystycznej w sposób inny niż zaplanowany wyjazd z miejsca 
zbiórki.

3.4.  Ceny imprez turystycznych obejmują podatek VAT, cena ustalona 
w umowie może zostać podwyższona wyłącznie do 21 dnia przed roz-
poczęciem imprezy turystyczne tylko w następujących przypadkach:

 A) wzrost kosztów transportu,
 B)  wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi, 

jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i 
lotniczych,

 C) wzrost kursów walut.
3.5.  Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w czasie krótszym niż 35 dni przed 

rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna wpłata ceny 
za zgłoszenie.

3.6.  Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości min. 
30% Pozostałą część należy uiścić nie później niż 35 dni przed datą 
wyjazdu.

3.7.  Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta 
i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy w pkt.5.

4. Przeniesienie uprawnień.
4.1.  Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 

turystycznej wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, 
jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy 
obowiązki.

4.2.  Przeniesienie uprawnień i przyjęcie obowiązków, o których mowa 
w pkt.4.1., jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi 
go o tym pisemnie.

4.3.  W przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie - Zgłoszenia Organizator 
pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % wartości imprezy, nie-
zależnie od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia imprezy. Za nieuisz-
czoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 
Organizatora w wyniku zmian w umowie, Klient i osoba przejmująca 
jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

5. Rezygnacja z uczestnictwa.
5.1.  Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne 

oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem 
poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego 
oświadczenia przez Klienta lub jego pełnomocnika Organizatorowi lub 
jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.

5.2.  Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, 
jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, 
nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.

6. Ubezpieczenie.
6.1.
 A)  Organizator zawarł na rzecz uczestników imprez zagranicznych 

ubezpieczenie obejmujące w wariancie STANDARD Opcja I dla kra-
jów Europy i Basenu Morza Śródziemnego: ubezpieczenie kosztów 
leczenia, ratownictwa i transportu KL do kwoty 15.000 Euro, w tym 
koszty ratownictwa 5.000 Euro, ubezpieczenie pomocy w podróży – 
Wersja Standard, ubezpieczenie NNW - trwały uszczerbek na zdrowiu 
3.000 Euro, śmierć - 1.500 Euro i ubezpieczenie bagażu podróżnego 
do kwoty 300 Euro. Odpowiedzialność TU Europa S.A. może zostać 
rozszerzona w ramach opcji dodatkowej w wersji Standard Opcja II 
dla krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego o: ubezpieczenie 
kosztów leczenia, ratownictwa i transportu KL do kwoty 30.000 Euro w 
tym koszty ratownictwa 5.000 Euro, ubezpieczenie pomocy w podró-
ży – Wersja Standard, trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000 Euro, śmierć 
1.500 Euro, ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 Euro. Dodatko-
wo istnieje możliwość wyboru fakultatywnego ubezpieczenia SKI I 
SPORT – Pakiet SPORT ŚWIAT, który obejmuje: ubezpieczenie sprzętu 
sportowego 1.100 Euro, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 
szkody rzeczowe do 3.000 Euro i szkody osobowe do 15.000 Euro oraz 
fakultatywnie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy gdzie suma 
ubezpieczenia równa jest cenie imprezy turystycznej, lecz nie większa 
niż 15.000 PLN. 

7. Zabezpieczenie finansowe Organizatora.
7.1.  Organizator zapewnia na wypadek swojej niewypłacalności poprzez 

zawarcie gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.u.u.t:
 A)  pokrycie kosztów powrotu Klienta z imprezy turystycznej do miejsca 

wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypad-
ku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, 

 B)  zwrot wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę tu-
rystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz 
osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie 
zrealizowana, a także, 

 C)  zwrot części wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za impre-
zę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie 
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, 
które działają w jego imieniu.

7.2.  Gwarancji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.u.u.t. udzielił podmiot 
wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Dane wystawcy gwarancji, jej 
numer i okres obowiązywania tamże.

7.3.  W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju 
lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient 
powinien poinformować Marszałka Województwa Pomorskiego z sie-
dzibą: Marszałek Województwa Pomorskiego ul. Długi Targ 1-7, 80-828 
Gdańsk 

8. Zmiany lub odwołanie imprezy.
8.1.  W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest 

zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki 
umowy, bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji 
Klient niezwłocznie zawiadamia czy:

 A) przyjmuje proponowana zmianę umowy albo,
 B)  odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wnie-

sionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

8.2.  Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt.8.1., ma prawo we-
dług swojego wyboru:

 A)  uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym 
lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym 
standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo,

 B)  żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.3.  Organizator może odwołać również imprezę z powodu braku wyma-

ganego minimum uczestników i gwarantuje powiadomienie o tym 
Uczestników nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

8.4.  Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależ-
nych od Klienta, Klient ma prawo:

 A)  uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym 
lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym 
standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo 

 B)  żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8.5.  W przypadkach określonych w punkcie 8.4., Klient nie ma prawa do 

dochodzenia odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z 
powodu siły wyższej.

8.6.  W przypadku, gdy standard imprezy zastępczej jest wyższy, Klient nie 
jest zobowiązany do dopłaty, chyba, że Organizator zaoferował mu 
imprezy równorzędne, a Klient postanowił wybrać imprezę droższą.

9. Świadczenia zastępcze.
9.1.  Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje prze-

widzianej w umowie usługi, stanowiącej istotną część programu, to w 
ramach tej imprezy i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, 
wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.

10. Odpowiedzialność Organizatora.
10.1.  Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowo-
dowane wyłącznie:

 A) działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo
 B)  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w 

wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

 C) siłą wyższą.
10.2.  Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub niena-

leżyte wykonanie usług do wartości ceny imprezy turystycznej wzglę-
dem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.

10.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu im-
prezy dokonanego na życzenie Uczestnika/ów, a zmiana kolejności 
w programie imprezy nie stanowi nienależytego wykonania umowy.

10.4.  Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta 
zastosowanie znajdują międzynarodowe uzgodnienia, lub bazujące 
na nich przepisy prawne, przy których prawo do roszczeń powstaje 
albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych uwa-
runkowań, lub jest ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych 
uwarunkowań wykluczone, Organizator ma prawo do powołania się 
na nie.

11. Reklamacje.
11.1.  Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia 

imprezy turystycznej należy zgłosić niezwłocznie u wykonawcy usłu-
gi oraz pilotowi w celu usunięcia usterki na miejscu. Jeżeli reklama-
cja nie odniesie skutku, należy przesłać ją Organizatorowi na piśmie 
w terminie 30 dni od daty planowego zakończenia imprezy - listem 
poleconym.

11.2.  Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wy-
cieczki.

11.3.  Organizator gwarantuje Uczestnikom, których reklamacje zostaną 
uznane za uzasadnione – adekwatne obniżenie ceny imprezy.

12. Ogólne
12.1.  Organizator lub agent pośredniczący w sprzedaży zapoznał uczest-

ników z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizo-
wych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego.

12.2.  Impreza zaczyna się wyjazdem z kraju, natomiast kończy się w dniu 
przyjazdu do kraju.

12.3.  Klimatyzacja w hotelach kraju docelowego działa okresowo, co uza-
leżnione jest od temperatury otoczenia (powietrza), pory roku, bądź 
wewnętrznych przepisów hotelu.

12.4.  Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań czy 
terminów rozmów handlowych wziąć pod uwagę możliwość opóź-
nień w wyjazdach autokarowych.

12.5.  Szkody w bagażu powstałe przy przewozach autokarowych, powin-
ny być zgłoszone bezpośrednio po ich stwierdzeniu i przekazane do 
informacji kierowcom.

13. Postanowienia końcowe
13.1.  Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyraże-

niem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie 
danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej 
umowy. Administratorem danych jest Organizator, a Klientom przy-
sługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klien-
tom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych z zastrzeżeniem art. 23 ust.1 pkt. 3 i 5 oraz ust.3 Ustawy o 
ochronie danych osobowych.

13.2.  Ubezpieczony oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia KL, NNW, Kosztów Rezygnacji z Imprezy oraz postano-
wieniami odmiennymi od OWU.

13.3.  Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy 
jak i niniejszych Warunków Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością 
całości wymienionych dokumentów.

13.4.  Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie.



ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017   |   131   

Zdobywcy Mont Blanc, wrzesień 2016



132   |   ATS EXPRESS - katalog zimowy 2016 / 2017


