
WYJAZDY KLUBOWE 
Wyjazdy Klubowe to nasza sprawdzona od wielu lat formuła, gwarantująca atrakcyjne miejsca zakwaterowania, różnorodne ośrodki narciarskie ale 
przede wszystkim zawierająca w cenie pakiety szkoleń da dzieci i dorosłych oraz bogaty program popołudniowych animacji.
Hotele, w których organizujemy wyjazdy klubowe, to starannie przez nas wyselekcjonowane obiekty, przy wyborze których kierowaliśmy się myślą o 
idealnym rodzinnym wypoczynku. 
Dla Państwa komfortu wybraliśmy lokalizację, które w danym regionie leżą możliwie najbliżej stoków. Hotele Klubowe Allegry wyróżnia także 
najlepszy stosunek ceny do komfortu zakwaterowania oraz wysokie zniżki dla dzieci.

* na wyjazdach klubowych w ośrodkach narciarskich Folgaria oraz Monte Bondone przedszkole narciarskie prowadzone jest dla dzieci już od 3 roku życia.
** Wszystkie powyższe świadczenia wliczone są w cenę wyłącznie przy wyborze oferty Hotelu Klubowego.

Przedszkole narciarskie Mini-Ski przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat *
Wielkość grup dziecięcych nie przekracza 6 uczestników, a przy maluszkach stawiających pierwsze kroki są to praktycznie zajęcia indywidualne. Aby 
uniknąć nadmiernego przemęczenia, lub zniechęcenia do narciarstwa, kurs przeplatany jest zajęciami oraz zabawami bez użycia nart.
* na wyjazdach klubowych w ośrodkach narciarskich Folgaria oraz Monte Bondone przedszkole narciarskie prowadzone jest dla dzieci już od 3 roku życia.

Każdy dzień rozpoczyna się spotkaniem o 10 rano na stoku. Po rozgrzewce mali adepci narciarstwa rozpoczynają zajęcia z instruktorami. O godzinie 
13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch na stoku. Na czas posiłku rodzice mogą dołączyć do swoich pociech lub dzieci mogą pozostać pod 
opieką instruktorów (lunch dodatkowo płatny, ok 6 EURO/ dzień w zależności od regionu narciarskiego). Po przerwie rozpoczyna się tzw opieka 
NIANI ALLEGRY. Jest to najczęściej jedna z naszych instruktorek która organizuję dzieciom gry i zabawy w restauracji na stoku, lub - jeśli dopisuje 
pogoda - na śniegu. Po lunchu, w zależności od potrzeb i sił , dzieci mogą kontynuować jazdę na nartach. Zajęcia na stoku kończą się o godzinie 16.

Szkółka narciarska przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12; 13-16 lat
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10 rano na stoku i prowadzone są w grupach nie przekraczających 9 uczestników. Tak jak w przypadku przedszko-
la mini Ski o 13 zaplanowana jest przerwa na wspólny lunch (dodatkowo płatny, ok 6 EURO/ dzień w zależności od regionu narciarskiego) Po przerwie 
dzieci i młodzież kontynuują jazdę z instruktorami. Nie jest to już jednak stricte nauka, a bardziej jazda dowolna z elementami zabawy, pod opieką 
instruktorów, w związku z czym grupy mogą mieć wtedy nieco bardziej liczne. Zajęcia na stoku kończą się o godzinie 16.

Szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
Nasze szkolenia narciarskie i snowboardowe, prowadzone są przez wykwali kowany, polskojęzyczny, instruktorski zespół. 
Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania opracowane na podstawie najnowszych programów PZN oraz PZS. Nasi instruktorzy posiadają 
ogromne doświadczenie w prowadzeniu kursów narciarstwa i snowboardu, ale przede wszystkim potra ą dzielić się z Państwem oraz zarażać swoją 
pasją.
Szkolenia narciarskie prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:
- podstawowy - dla adeptów mających pierwszy kontakt ze snowboardem lub nartami, a także dla tych, którzy czują się niepewnie nawet na 
najprostszych, płaskich stokach;
- średnio zaawansowany- przewidziany jest dla osób które radzą już sobie na niebieskich trasach, a pierwszy kontakt z nartami maja za sobą, 
widoczne są jednak u nich braki w technice i stylu;
-zaawansowany- to poziom dla osób dobrze i bardzo dobrze jeżdżących niebojących się prędkości i szukających wrażeń. W tych grupach na Państwa 
życzenie mogą być przeprowadzone elementy jazdy w świeżym śniegu i snowparku.
Wstępny podział na grupy zaawansowania, ustala szef wyszkolenia każdego z wyjazdów, na podstawie informacji uzyskanych z wypełnionych przez 
Państwa ankiet (wysyłanych w momencie podpisania umowy), aczkolwiek ostateczna wery kacja umiejętności następuje pierwszego dnia szkoleń 
na stoku.

Atrakcje Wieczorne Apres Ski
Nasz wyjazdy to nie tylko starannie wyselekcjonowane hotele, profesjonalne szkolenia na stoku i najlepsze alpejskie regiony , ale także moc pozytyw-
nych wrażeń przy wspólnej zabawie, czasem nawet do białego rana.
Zapraszamy na organizowane przez nas wieczory APRES SKI :
- w mroźne wieczory rozgrzejemy Państwa gorącą atmosferą na Ice Party, śpiewami na karaoke, zabawą w kalambury, tańcami w butach narciarskich 
w zaprzyjaźnionych Disco-Barach, czy wspólnymi wyjściami na dyskoteki
- dla wszystkich chłonnych wiedzy narciarzy i snowboardzistów będą wieczory ze szkoleniem z serwisu i konserwacji sprzętu narciarsko-snowboar-
dowego, lmami extreme oraz nowinkami sprzętowo-odzieżowymi.
- tygodniowy plan wieczornych szaleństw uzupełnimy o najlepsze atrakcje APRES SKI, które proponuje nam każdy region narciarski. Będą więc 
wyjścia na lodowisko, thermy, nocne zjazdy z pochodniami oraz degustacje lokalnych przysmaków (bilety wstępów są dodatkowo płatne).

Dla dzieci
- całodniowe przedszkole narciarskie dla dzieci 
w wieku od 4 do 6 lat *
- całodniowa szkółka narciarska dla dzieci i 
młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia,
- bogaty program animacyjny realizowany 
wieczorem w hotelu

Dla dorosłych
- codzienne szkolenia narciarskie i snowboar-
dowe,
- tygodniowy program atrakcji Apres Ski,

Dla wszystkich:
- opieka rezydenta oraz kadry instruktorskiej, 
która zakwaterowana jest z Państwem w 
hotelu
- starannie wyselekcjonowane hotele z 
wieloma udogodnieniami dla najmłodszych i 
tych nieco starszych gości,

W ramach przedszkola i szkoły narciarskiej dla dzieci zapewniamy:
- całodzienny program szkoleniowy w godzinach 10-16
- małe, zróżnicowane pod kątem zaawansowania oraz wieku, grupy 
szkoleniowe
- opiekę wykwali kowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej 
- opiekę Niani Allegry
- zawody narciarskie z medalami na zakończenie wyjazdu
- codzienny popołudniowy program animacyjny
- gwarancja dobrej zabawy

W ramach szkolenia narciarskiego dla dorosłych zapewniamy:
- 6 dni szkoleń po 2 godziny dziennie, poprzedzone wspólną 
rozgrzewką
- zróżnicowanie pod kątem zaawansowania grupy szkoleniowe
- opiekę wykwali kowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej 
- nowoczesne metody nauczania
- video coaching (video analiza postępów w nauce)
- zawody narciarskie i snowboardowe z medalami i nagrodami dla 
zwycięzców
- certy katy zaświadczające o zdobytych nowych umiejętnościach



Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
ARCANGELO *** 
Pelizzano

04.03-11.03

hotel:  Ten uroczy, rodzinny hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Pelizzano, położonej 4 km od 
 Mezzany oraz 5 km od stoków narciarskich w Marillevie. 

Na stoki można dostać się bezpłatnym miejskim skibusem, który odjeżdża sprzed hotelu
i kursuje na stoki Folgaridy, Marillevy, Pejo oraz Tonale. Hotel Arcangelo 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 znajdą tu 
profesjonalny serwis oraz niezwykle ciepłą i serdeczną atmosferę. To, co wyróżnia hotel Arcangelo, to 
z pewnością pyszna, domowa kuchnia oparta na lokalnych składnikach. Dla najmłodszych gości 
przygotowano natomiast przestronną salę zabaw, w której każdego dnia odbywają się ciekawe 
animacje. Wybraliśmy Arcangelo na nasz Hotel Klubowy, ze względu na idealne połączenie miejsca 
zimowego, rodzinnego wypoczynku oraz bardzo dobrego stosunku ceny do jakości.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, bar, winda, parking, ogrzewany skiroom, Wi-Fi (dodatkowo płatne 5 EUR/7h) 
 pokój zabaw dla dzieci, welness center: sauna, sauna na zewnątrz, jacuzzi, pokój relaksu tness (w cenie).

pokoje:  hotel posiada 30 przytulnych i komfortowych pokoi. Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę z suszarką do włosów, Tv,
 telefon, sejf oraz balkon lub taras. W hotelu znajdują się również rodzinne pokoje typu Suite oraz Junior Suite (na zapytanie).

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bogatego bufetu oraz
dwudaniową obiadokolację (do wyboru z 4 dań) i deser. Napoje do obiadokolacji płatne są dodatkowo. Raz w tygodniu 
odbywa się uroczysta, regionalna kolacja przy świecach.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
(2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta, karnet 6 dni Folgarida-Marilleva

  

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do szkolenia 
snowboardowego dla dzieci i młodzieży – 300 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego – 350 zł

DZIECI DO 3 LAT: 100 ZŁ, 
DZIECI DO 6 LAT: 650 ZŁ
OSOBA DOROSŁA: 2890 ZŁ

dodatkowe zniżki:   dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 550 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł.
W tym terminie dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2009 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 
400 zł, dzieci urodzone po 30.11.2000 – zniżka 150 zł.



Folgaria-Lavarone    
ALPEN HOTEL EGHEL***+

Folgaria

12.03-19.03 + Polskie Rodzinne Dni w Folgarii*
hotel:  Alpen Hotel Eghel to z pewnością jeden z najlepszych hoteli w Folgarii. Komfortowe, jasne 

i przestronne wnętrza stanowią niezwykle przytulną przestrzeń do wypoczynku i relaksu.
Hotel położony jest w odległości 500 m od stoków narciarskich Folgaria Costa oraz 900m od 
ścisłego centrum miasteczka. Miejsce wyróżnia wiele udogodnień dla dzieci takich jak: specjalnie 
dobrane menu, krzesełka, łóżeczka, oraz kompleksowo wyposażony pokój gier i zabaw w którym 
organizowane są codzienne animacje. Niewątpliwe największą atrakcją dla dorosłych będzie 
wspaniałe spa&welnes center z saunami, łaźnią turecką, relaksującymi prysznicami oraz gabinetami 
masażu. Dodatkowo w Hotelu znajduje się zewnętrzny basen z jacuzzi z podgrzewaną wodą do 
którego w sezonie zimowym prowadzi bezpośrednie wejście ze strefy welness. Przystanek skibussa 
znajduje się bezpośrednio przed samym hotelem.

do dyspozycji gości:   restauracja, lounge bar, piwniczka winna , sala telewizyjna, sala konferencyjna (do 120 osób), winda, welness 
center (różnego rodzaju sauny, łaźnia turecka, prysznice relaksacyjne, pokoje relaksu), 5 gabinetów masażów oraz zabiegów 
upiększających, zewnętrzny basen i jacuzzi z podgrzewaną wodą z bezpośrednim wyjściem ze strefy welness, ogród, 
skiroom, parking

pokoje:  Alpen Hotel Eghel posiada 61 pięknie wyposażonych pokoi (standard oraz junior suite). Wszystkie pokoje posiadają łazienki,
 Tv sat, sejf, minibar oraz telefon.

wyżywienie:   Hotel serwuje 2 posiłki dziennie: bogaty bufet śniadaniowy oraz 3-daniową obiadokolację do wyboru z kilku 
propozcji. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Raz w tygodniu uroczysta kolacja przy świecach z regionalnymi 
daniami.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych (2h x 6 dni), 
przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje 
wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta, karnety 6 dni Folgaria - Fiorentini

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do szkolenia 
snowboardowego dla dzieci i młodzieży – 300 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego – 350 zł, dopłata do pokoju Superior 
– 400 zł.

DZIECI DO 3 LAT: 100 ZŁ,  DZIECI DO 6 LAT: 650 ZŁ, OSOBA DOROSŁA: 2990 ZŁ

dodatkowe zniżki:   dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 700 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku 
życia i dorośli – zniżka 100 zł
W tym terminie dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2008 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 
400 zł, dzieci urodzone po 30.11.2000 – zniżka 50 zł.

  *Polskie Rodzinne Dni w Folgarii:  
Już po raz kolejny zapraszamy wspólnie z włoskim regionem 
narciarskim Folgaria-Lavarone na Polskie Rodzinne Dni w Folgarii. To wyjątkowa impreza - narty w wiosennym słońcu i wiele 
atrakcji dla dużych i małych!
Urokliwe włoskie miasteczko, sprawdzone i bardzo lubiane przez naszych klientów hotele oraz całodniowy program aktywnego, 
rodzinnego wypoczynku to gwarancja udanego wyjazdu. Event dedykowany jest dla całych rodzin a w szczególności z 
młodszymi, przedszkolnymi dziećmi gdzie przedłużenie ferii zimowych nie stanowi żadnego problemu. W programie wyjazdu 
całodniowe szkolenie i opieka dla najmłodszych, szkolenia dla dorosłych i szereg animacji : przedstawienia, bajkowe konkursy i 
zabawy ale nie zabraknie również propozycji dla rodziców: zimowa szkoła tańca, Ice Party oraz wiele innych… Oczywiście, nie 
zabraknie zawodów narciarskich i snowboardowych.

W programie:
- codzienna taneczna rozgrzewka dla całych rodzin, na stoku 
narciarskim
- popołudniowe animacje dla dzieci na stoku
- przedstawienie teatralne dla dzieci w sali widowiskowej
- Ice Party po nartach: wspólny grill z kiełbaskami i grzanym winem

- rodzinne gry i konkursy
- zawody narciarskie z medalami i nagrodami dla najmłodszych
- rywalizacja Ojców i Mam o Puchar Allegry
- pożegnalne party z programem rozrywkowym



Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
PALACE RAVELLI **** 
Mezzana

18.03-25.03 

hotel:  To z pewnością nasz HIT wśród alpejskich hoteli oraz jeden z najczęściej wybieranych 
 hoteli klubowych przez naszych klientów. 

Swoją popularność zawdzięcza wyjątkowej atmosferze, którą tworzy rodzina Ravelli oraz wybornej 
kuchni, opartej wyłącznie na naturalnych, najwyższej jakości składnikach. Ten piękny 
czterogwiazdkowy hotel położony jest w miejscowości Mezzana, będącej sercem całego regionu. Do 
stoków narciarskich w Marilevie, oddalonych o 750 m, można dostać się bezpłatnym skibussem, 
który odjeżdża wprost spod hotelu lub prywatnym hotelowym busikiem. W sezonie zimowym 2016 w 
hotelu oddano do użytku urokliwy basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz 20 całkowicie 
nowych pokoi kategorii Elite oraz Suite. Hotel Palace Ravelli to prawdziwy raj dla dzieci. Specjalnie dla 
nich przygotowano ogromną salę zabaw, gdzie od rana do późnego wieczora animatorzy zapewniają 
mnóstwo rozrywki: malowanie, majsterkowanie, baby dance, a nawet warsztaty kulinarne. W tym 
czasie dorośli mogą relaksować się w hotelowym SPA lub korzystać z wieczornych atrakcji 
animacyjnych jak: wieczorki muzyki na żywo, quizy, bingo itp.

do dyspozycji gości:   bar, recepcja, sala telewizyjna, tawerna, kantyna z winami, restauracja, ogrzewana narciarnia, kryty parking
(dodatkowo płatny), Wi-Fi (w cenie), winda, wellness center: basen (80 m2), basen zewnętrzny z podgrzewana wodą, jacuzzi, 
sauna, bio-sauna, łaźnia turecka, tness(w cenie), gabinety masażu i zabiegów pielęgnacyjnych (dodatkowo płatne).

pokoje:  Hotel posiada 58 pokoi, trzech kategorii: Standard, Elite oraz Suite, w każdym z nich znajduje się: łazienka z suszarką do 
 włosów, sejf oraz TV SAT, niektóre pokoje posiadają również balkon.

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem wyśmienitej kuchni regionalnej 
oraz międzynarodowej. Śniadania w formie bogatego bufetu, natomiast obiadokolacja składa się z: bufetu z przystawkami 
zimnymi, ciepłymi oraz zupami, dwóch dań (po 3 do wyboru z karty menu) oraz deseru (napoje do obiadokolacji są 
dodatkowo płatne). Ponadto na gości czeka po nartach słodki bufet z bogatym wyborem ciast, owoców, kawą i herbatą. Raz 
w tygodniu organizowana jest także uroczysta regionalna kolacja ze specjałami kuchni Trentino.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
(2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych ,ubezpieczenie, opieka rezydenta, skipass Folgarida -  Marilleva

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,30 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu),  dopłata do pokoju
  Top Suite (apartament z dwoma sypialniami, depozyt narciarski na stoku, garaż, szlafroki) – 1550 zł.

DZIECI DO 3 LAT: 100 ZŁ, 
DZIECI DO 6 LAT: 650 ZŁ
OSOBA DOROSŁA: 3350 ZŁ

dodatkowe zniżki:   dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 900 zł, dzieci w wieku 10-14,99 zniżka 350 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia 
i dorośli – zniżka 100 zł



Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
ARCANGELO *** 
Pelizzano

25.03-1.04

hotel:  Ten uroczy, rodzinny hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Pelizzano, położonej 4 km od 
 Mezzany oraz 5 km od stoków narciarskich w Marillevie. 

Na stoki można dostać się bezpłatnym miejskim skibusem, który odjeżdża sprzed hotelu
i kursuje na stoki Folgaridy, Marillevy, Pejo oraz Tonale. Hotel Arcangelo 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 znajdą tu 
profesjonalny serwis oraz niezwykle ciepłą i serdeczną atmosferę. To, co wyróżnia hotel Arcangelo, to 
z pewnością pyszna, domowa kuchnia oparta na lokalnych składnikach. Dla najmłodszych gości 
przygotowano natomiast przestronną salę zabaw, w której każdego dnia odbywają się ciekawe 
animacje. Wybraliśmy Arcangelo na nasz Hotel Klubowy, ze względu na idealne połączenie miejsca 
zimowego, rodzinnego wypoczynku oraz bardzo dobrego stosunku ceny do jakości.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, bar, winda, parking, ogrzewany skiroom, Wi-Fi (dodatkowo płatne 5 EUR/7h) 
 pokój zabaw dla dzieci, welness center: sauna, sauna na zewnątrz, jacuzzi, pokój relaksu tness (w cenie).

pokoje:  hotel posiada 30 przytulnych i komfortowych pokoi. Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę z suszarką do włosów, Tv,
 telefon, sejf oraz balkon lub taras. W hotelu znajdują się również rodzinne pokoje typu Suite oraz Junior Suite (na zapytanie).

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bogatego bufetu oraz
dwudaniową obiadokolację (do wyboru z 4 dań) i deser. Napoje do obiadokolacji płatne są dodatkowo. Raz w tygodniu 
odbywa się uroczysta, regionalna kolacja przy świecach.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
(2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta, karnet 6 dni Superskirama

  

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do szkolenia 
snowboardowego dla dzieci i młodzieży – 300 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego – 350 zł.

DZIECI DO 3 LAT: 100 ZŁ, 
DZIECI DO 6 LAT: 650 ZŁ
OSOBA DOROSŁA: 2690 ZŁ

dodatkowe zniżki:   dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 550 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł.
W tym terminie dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2009 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 
400 zł, dzieci urodzone po 30.11.2000 – zniżka 150 zł.



Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
PALACE RAVELLI **** 
Mezzana

25.03-1.04 

hotel:  To z pewnością nasz HIT wśród alpejskich hoteli oraz jeden z najczęściej wybieranych 
 hoteli klubowych przez naszych klientów. 

Swoją popularność zawdzięcza wyjątkowej atmosferze, którą tworzy rodzina Ravelli oraz wybornej 
kuchni, opartej wyłącznie na naturalnych, najwyższej jakości składnikach. Ten piękny 
czterogwiazdkowy hotel położony jest w miejscowości Mezzana, będącej sercem całego regionu. Do 
stoków narciarskich w Marilevie, oddalonych o 750 m, można dostać się bezpłatnym skibussem, 
który odjeżdża wprost spod hotelu lub prywatnym hotelowym busikiem. W sezonie zimowym 2016 w 
hotelu oddano do użytku urokliwy basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą oraz 20 całkowicie 
nowych pokoi kategorii Elite oraz Suite. Hotel Palace Ravelli to prawdziwy raj dla dzieci. Specjalnie dla 
nich przygotowano ogromną salę zabaw, gdzie od rana do późnego wieczora animatorzy zapewniają 
mnóstwo rozrywki: malowanie, majsterkowanie, baby dance, a nawet warsztaty kulinarne. W tym 
czasie dorośli mogą relaksować się w hotelowym SPA lub korzystać z wieczornych atrakcji 
animacyjnych jak: wieczorki muzyki na żywo, quizy, bingo itp.

do dyspozycji gości:   bar, recepcja, sala telewizyjna, tawerna, kantyna z winami, restauracja, ogrzewana narciarnia, kryty parking
(dodatkowo płatny), Wi-Fi (w cenie), winda, wellness center: basen (80 m2), basen zewnętrzny z podgrzewana wodą, jacuzzi, 
sauna, bio-sauna, łaźnia turecka, tness(w cenie), gabinety masażu i zabiegów pielęgnacyjnych (dodatkowo płatne).

pokoje:  Hotel posiada 58 pokoi, trzech kategorii: Standard, Elite oraz Suite, w każdym z nich znajduje się: łazienka z suszarką do 
 włosów, sejf oraz TV SAT, niektóre pokoje posiadają również balkon.

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem wyśmienitej kuchni regionalnej 
oraz międzynarodowej. Śniadania w formie bogatego bufetu, natomiast obiadokolacja składa się z: bufetu z przystawkami 
zimnymi, ciepłymi oraz zupami, dwóch dań (po 3 do wyboru z karty menu) oraz deseru (napoje do obiadokolacji są 
dodatkowo płatne). Ponadto na gości czeka po nartach słodki bufet z bogatym wyborem ciast, owoców, kawą i herbatą. Raz 
w tygodniu organizowana jest także uroczysta regionalna kolacja ze specjałami kuchni Trentino.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
(2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, 
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych ,ubezpieczenie, opieka rezydenta, skipass Superskirama

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,30 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu),  dopłata do pokoju
  Top Suite (apartament z dwoma sypialniami, depozyt narciarski na stoku, garaż, szlafroki) – 1550 zł.

DZIECI DO 3 LAT: 100 ZŁ, 
DZIECI DO 6 LAT: 650 ZŁ
OSOBA DOROSŁA: 3250 ZŁ

dodatkowe zniżki:   dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 900 zł, dzieci w wieku 10-14,99 zniżka 350 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia 
i dorośli – zniżka 100 zł, 
W tym terminie dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2009 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 400 
zł, dzieci urodzone po 30.11.2000 – zniżka 150 zł.


