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               WCZASY NARCIARSKIE 2020 
                         WŁOCHY VAL GARDENA 

Termin: 14-23.02.2020 

Val Gardena   to dolina położona w Dolomitach na południu Tyrolu. Przynależą do niej trzy piękne, 

pełne prawdziwie północno-włoskiego klimatu miejscowości - Santa Cristina Valgardena, Selva di Val 

Gardena oraz Ortisei. To właśnie tam bardzo często organizowany jest Puchar Świata w narciarstwie 

alpejskim, który przyciąga fanów tego sportu z całego świata. Jest jedną z najchętniej wybieranych 

zimowych destynacji, a to wszystko za sprawą atrakcyjnej lokalizacji i położenia w pobliżu Alpe di 

Siusi, czyli stacji narciarskiej, w której słońce świeci przez około 250 dni w roku. Co sezon przybywają 

tam nie tylko amatorzy sportów zimowych, ale także profesjonaliści, którzy spędzają czas na jazdach od 

początku grudnia aż do pierwszych dni kwietnia. 

Zakwaterowanie: 

Hotel Haus der Luck *** prowadzony przez rodzinę , położony jest ok. 200 m od centrum miasteczka 

Barbiano ( 836 m npm) 

odległosc od stakow narciarskich: 17 km od tras narciarskich w Ortisei ( Val Gardena), 16 km od tras 

Castelrotto ( Alpe di Siusi). 

Do dyspozycji gości: pokoje wyposażone w TV Sat , łazienkę   suszarkę do włosów, sejf , telefon . 

Kryty basen , strefa wellness , sauna fińska , łaźnia parowa , kabina infrared, solarium , restauracja , bar 

, winda , parking , bezpłatne Wi Fi  

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu , obiadokolacje – wybor z menu + bufet sałatkowy  

Cena:  2640zł / os ( kalkulacja przy grupie 25 uczestników)  

Zniżka na 3-cim łóżku w pokoju : dzieci do 7 lat : 40% , dzieci 7-13 lat ; 15%, osoby powyżej 13 

lat : 8%  

 Przy znacznym wzroście kursu euro cena może ulec zmianie  

Cena zawiera:  

- transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek, klimatyzacja – wyjazd z Torunia , Bydgoszczy i 

Poznania ( przy min 10 os możliwość wyjazdu z Zielonej Góry )  

- 7 noclegów  

- transfery na stoki regionalnym Skubisem  

- wyżywienie według oferty  

- opiekę pilota na całej trasie  

- korzystanie z strefy wellness i basenu  

- 1x w tygodniu wieczór włoski , 1x w tygodniu wieczór taneczny  

- ubezpieczenie KL, NNW, SKI  

- opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

Cena nie zawiera:  

- taksy klimatycznej : 1.50 euro / dobę dla osób powyżej 14 lat  

- napojów do obiadokolacji  

- korzystanie z solarium :  8 euro / 15 min  

- dopłaty do pokoju 1 os : 450zł / os  

- karnetów narciarskich: 

Karnet Dolomiti Superski : 

Dorośli :                                        313 euro 

Dzieci ur po 30.11.2003 :             219 euro  

Seniorzy ur przed 30.11.1954:    282 euro  

Dzieci ur po 30.11.2011:              bezpłatnie  

 

Karnet Val Gardena / Alpe Se Siusi  

Dorośli :                                             290 euro  

Dzieci ur po 30.11.2003:                   203 euro  

Seniorzy ur przed 30.11.1954:         261 euro  

Dzieci ur po 30.11.2011:                   bezpłatnie  

 

Dojazd własny : minus 250zł / os  

 

UWAGA: W trosce o wygodę i bezpieczeństwo podróżnych oraz spełnienie norm obciążenia na osi 

autokaru wprowadza się następujące ograniczenia: 1 szt bagażu podstawowego do 20 kg, 1 para nart lub 

1 snowboard, 1 para butów narciarskich oraz bagaż podręczny 5 kg na 1 osobę.  

 


