
Val di Fiemme 
HOTEL SHANDRANJ WELLNESS&FAMILY**** 
Stava

hotel:  Hotel Shandranj **** to wyjątkowo komfortowy i przyjazny rodzinom z dziećmi hotel, położony 
w miejscowości Stava, 3 km od najsłynniejszej stacji doliny Fiemme – tzw. huśtawki narciarskiej 
Latemar (Pampeago).
„Wellness&Family” to idealne określenie dla Hotelu Shandranj. Wiele udogodnień dla rodzin, mnóstwo 
atrakcji dla dzieci oraz wspaniałe strefy relaksu dla dorosłych, to wszystko sprawia iż jest wymarzone miejsce 
na zimowy wypoczynek.
Dla najmłodszych gości przygotowano tutaj salę gier, doskonale wyposażony Mini Club wraz z całodziennym programem 
animacyjnym oraz licznymi kreatywnymi warsztatami (kulinarnymi, plastycznymi oraz technicznymi), a także takie 
udogodnienia jak: łóżeczka dla niemowląt, krzesełka, podgrzewacze do butelek i specjalne menu.
Shandranj ma również wiele do zaoferowania dorosłym: stylowe i eleganckie wnętrza, przestronny działający do późnych 
godzin lobby bar, salę dyskotekową oraz fantastycznie wyposażone centrum wellness&spa. Miłośnicy wybornej kuchni 
docenią z pewnością kunszt szefa kuchni, który serwuje swoim gościom różnorodne, wyra�nowane i piekni9e podane 
dania kuchni włoskiej i międzynarodowej.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, bar, windy, sala disco, pokój gier, mini club z całodziennym programem animacji, sala 
konferencyjna, ogrzewana narciarnia, parking, garaż (za dodatkową opłatą) internet wi-�, centrum wellness&spa (duży 
basen, łaźnia turecka, sauna �ńska, bio sauna, termarium, jacuzzi, pokój relasu, siłownia, gabinety piękności i masażu za 
dodatkową opłatą).

pokoje:  w hotelu znajduje się 96 komfortowo urządzonych pokoi typu standard oraz junior suite (za dodatkową opłatą). Wszystkie 
z nich wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką do włosów, TV Sat oraz sejf. Większość pokoi posiada 
balkon. Pokoje typu standard mają powierzchnię 16-22 m2 i przeznaczone są dla 2-4 osób (z dostawkami dla dzieci). Pokoje 
typu Junior Suite, wszystkie wyremontowane, o powierzchni 24-32 m2 pomieszczą rodziny do 5 osób.

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

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 Val di Fiemme (tylko w turnusach Free Ski: 
8-15.12.2017; 16-23.03.2018)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju 
 typu Junior Suite (większy z wydzieloną częścią sypialną dla dzieci) –1950zł, dopłata do szkolenia snowboardowego dla 
 dzieci i młodzieży – 500 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 500 zł, dzieci w wieku 3-5,99 – opłata stała 1500 zł, 
 dzieci w wieku 6-11,99 – zniżka 1000zł, dzieci w wieku 12-16,99 - zniżka 400 zł

Zniżki dla dzieci w terminach Free Ski (8-15.12.2018; 16-23.03.2019) dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 
30.11.2010 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 650 zł.

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.12-15.12.2018 3450 zł  
26.12-02.01.2019 4990 zł  -
12.01-19.01.2019 3190 zł  -
19.01-26.01.2019 3190 zł  -
26.01-02.02.2019 3350 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
02.02-09.02.2019 3350 zł  -
09.02-16.02.2019 3450 zł  -
16.02-23.02.2019 3450 zł  -
16.03-23.03.2019 3690 zł  
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Val di Fiemme 
HOTEL SCOIATTOLO**** 
Pampeago
hotel:  Hotel Scoiattolo 4*t o przede wszystkim perfekcyjna lokalizacja dla wszystkich amatorów 

białego szaleństwa, ale również eleganckie, komfortowe wnętrza oraz wyjątkowo rodzinna, 
ciepła atmosfera.
Obiekt ten, to wysokiej klasy hotel, idealny dla narciarzy, którzy pragną od samego rana korzystać 
z białego szaleństwa. Położony w miejscowości Pampeago, zaledwie 200 m od stoków narciarskich Latemar,
do których codziennie rano dowozi swoich gości hotelowy melex. Urządzony w eleganckim rustykalnym stylu, 
z wykorzystaniem wielu elementów drewnianych. Jeśli dodać do tego doskonale wyposażoną strefę wellness&spa 
oraz dobrze znany w okolicy Apres Ski bar, tuż przed hotelem „La Stala” to tworzy się nam idealne miejsce 
zimowego relaksu.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, tawerna z barem i pizzerią, winniczka, bar Apres Ski, winda, sala zabaw dla 
dzieci oraz pokój gier, mała biblioteczka, ogrzewana narciarnia oraz bezpłatny Internet Wi-Fi Ponadto strefa 
wellness: basen z podgrzewaną wodą (29o C), taras słoneczny, jacuzzi z widokiem na góry, zewnętrzna sauna 
�ńska w formie małego drewnianego domku, sauna, łaźnia turecka, sauna na podczerwień, prysznice masujące, pokój 
relaksu.

pokoje:  w hotelu znajduje się 40 komfortowych, niedawno całkowicie odnowionych pokoi typu standard oraz Superior (za 
dodatkową opłatą) .Wszystkie z nich wyposażone są w: łazienkę z prysznicem oraz suszarkę do włosów, TV Sat., mini bar 
(konsumpcja płatna dodatkowo). Pokoje typu standard przeznaczone są dla 2-4 osób (łóżko piętrowe dla dzieci), natomiast 
pokoje Superior, większe o podwyższonym standardzie, bez łóżek piętrowych, pomieszczą rodziny do 5 osób. 

wyżywienie:   hotelowa restauracja specjalizuje się w daniach kuchni lokalnej oraz międzynarodowych specjałach, w całości 
opartych na zdrowych, naturalnych produktach. Śniadania serwowane są w formie bogatego bufetu, natomiast 
obiadokolacje to 4 - daniowe posiłki wraz z bufetem sałatkowym oraz deserami. Dodatkową atrakcją dla gości jest 
możliwość zamiany każdego z posiłków na pyszną tradycyjną pizzę wypiekaną w piecu opalanym drewnem. 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, skipass Val di Fiemme (tylko w turnusach Free Ski: 
8-15.12.2017; 16-23.03.2018)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju
 Superior (większe pokoje rodzinne bez łóżek piętrowych dla dzieci) – 890 zł, dopłata do pokoju Suite (apartament rodzinny 
z dwoma pokojami) 1250 zł przy zniżkach dla wszystkich od 0 do 12,99 – 1100 zł, dopłata do szkolenia snowboardowego 
dla dzieci i młodzieży – 500 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: pierwsze dziecko do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-7,99 – opłata stała 850 zł, 
 od 8 do 12,99 zniżka 1150 zł, kolejne dzieci 0-12,99 – zniżka 1150 zł, wszystkie dzieci od 13 do 16,99 – zniżka 500 zł

Zniżki dla dzieci w terminach Free Ski (8-15.12.2018; 16-23.03.2019) dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 
30.11.2010 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) – zniżka 650 zł.

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.12-15.12.2018 3550 zł  
26.12-02.01.2019 4750 zł  -
12.01-19.01.2019 3690 zł  -
19.01-26.01.2019 3690 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
26.01-02.02.2019 3790 zł  -
02.02-09.02.2019 3790 zł  -
16.02-23.02.2019 3790 zł  -
16.03-23.03.2019 4490 zł  
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Val di Fiemme
APARTHOTEL VILLA DI BOSCO ****
Stava Trydent

Położony w miejscowości Stava, obok Tesero, zaledwie 4,5 km od największej stacji doliny 
– tzw. huśtawki narciarskiej Latemar (Pampeago). Bezpośrednio przed hotelem znajduje 
się przystanek skibussa, z którego co kilkanaście minut kursują darmowe busiki dla narciarzy.

hotel:  Ten ulubiony od kilku sezonów przez naszych klientów hotel, przeszedł latem 2017 generalny remont 
oraz zmienił swój pro�l z Hotelu na ApartHotel. Oznacza to iż swoim gościom, od tego sezonu,Villa di Bosco proponuje 
całkowicie nowy zakres serwisu. Zrezygnowano z serwisu restauracyjnego z wyżywieniem HB (pozostała natomiast 
możliwość wykupienia śniadania) a goście zakwaterowani będą w apartamentach dwupokojowych z w pełni wyposażoną 
kuchnią. Dodatkowo hotel zyskał kategoryzację 4*. Niezmiennie jednak Villa di Bosco pozostawia dla swoich gości wszelkie 
hotelowe udogodnienia takie jak recepcja, bar, tawerna do wieczornych spotkań oraz ogromna strefa wellness&spa 
o powierzchni 700m2 (wliczona w cenę). Rodziny z dziećmi docenią bogate zaplecze przygotowane z myślą o najmłodszych 
gościach: salę zabaw oraz przestronny i fantastycznie wyposażony pokój gier. Bezpośrednio przed hotelem znajduje się 
przystanek skibussa, z którego co kilkanaście minut kursują darmowe busiki dla narciarzy.Wybór Apart hotelu daje 
możliwość zakwaterowania za 
niewygórowaną cenę, w wyjątkowo komfortowych wnętrzach z wieloma udogodnieniami, jakie daje hotel 4*, oraz 
jednoczesną swobodę korzystania z własnej kuchni w apartamencie.

do dyspozycji gości:   bar, recepcja, sala śniadaniowa, sala telewizyjna, sala zabaw dla dzieci, sala gier, winda, garaż, narciarnia, Wi-Fi, 
wellness center (basen, bicze wodne, brodzik dla dzieci, sauna �ńska, łaźnia turecka, jacuzzi, sala �tness, dodatkowo płatne: 
gabinety masażu oraz piękności).

apartamenty:  Przestronne, jasne dwupokojowe apartamenty stanowią prawdziwą oazę relaksu. Każdy z nich posiada: 
panoramiczny balkon, Tv sat, sypialnię z łóżkiem małżeńskim, łazienkę, pokój dzienny z dwoma łóżkami oraz w pełni 
wyposażoną kuchnię (zmywarka, kuchenka) Na zapytanie dostępne są również apartamenty jednopokojowe oraz 
trzypokojowe.

wyżywienie:   istnieje możliwość dokupienia śniadania w cenie: 10 €/osoba dorosła, 5 €/dzieci do 12,99 lat. Śniadania serwowane są
w postaci bogatego bufetu wraz zimnymi i ciepłymi napojami. Dla osób zainteresowanych udostępniono również opcję 
wykupienia tzw. „pakietu obiadokolacji” w partnerskich restauracjach. 2-daniowa obiadokolacja to koszt 15 €/osoba dorosła 
oraz 10 €/dziecko.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni) dla dorosłych, szkółka 
narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka 
rezydenta,  skipass Val di Fiemme (tylko w turnusach Free Ski: 8-15.12.2018; 16-23.03.2019)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia –2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do szkolenia 
snowboardowego dla dzieci i młodzieży – 500 zł, śniadanie – 10 €/dzień/osoba dorosła, 5 €/dzień/dzieci do 12 roku życia.

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: 
dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, 
dzieci w wieku 3-5,99 – opłata stała 850 zł, 
od 6 do 12,99 zniżka 650 zł.

Zniżki dla dzieci w terminach Free Ski 
(8-15.12.2018; 16-23.03.2019) dodatkowe 
zniżki dla dzieci: 
dzieci urodzone po 30.11.2010 (za 
wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) 
– zniżka 650 zł.

        

Położony w miejscowości Stava, obok Tesero, zaledwie 4,5 km od największej stacji doliny 

TERMIN  CENA   CENA   SKIPASS
   PRZY 4 OS. W POKOJU PRZY 3 OS. W POKOJU W CENIE
08.12-15.12.2018 2750 zł  2890 zł
26.12-02.01.2019 3150 zł  3490 zł  -
12.01-19.01.2019 2190 zł  2350 zł  -
19.01-26.01.2019 2390 zł  2550 zł  -
26.01-02.02.2019 2550 zł  2690 zł  -
02.02-09.02.2019 2550 zł  2690 zł  -
09.02-16.02.2019 2590 zł  2750 zł  -
16.02-23.02.2019 2450 zł  2590 zł  -
16.03-23.03.2019 3050 zł  3250 zł  
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