
Alpe di Siusi/Val Gardena 
HOTEL MIRAMONTI**** 
San Constantino

hotel:  Park Hotel Miramonti to przepiękny, luksusowy obiekt z niezwykłą atmosferą Południowego 
Tyrolu. Od słynnej stacji narciarskiej Alpe di Sussi dzieli go zaledwie 3,5 km, natomiast od przystanku 
darmowego skibussa 100m. 
Niewątpliwym atutem hotelu są nowe wnętrza gdzie tradycja miesza się z nowoczesnościąi tworzy wymarzoną 
atmosferę do zimowego wypoczynku.Po szaleństwach na stoku do dyspozycji gości pozostaje nowoczesna strefa 
wellness&spa czyli 1000 m2 przeznaczonych do relaksu i regeneracji sił. Hotelowa restauracja słynie z wybornej kuchni. 
Serwowane są tam tradycyjne tyrolskie specjały, przygotowywane z naturalnych, regionalnych produktów.
Zadbano tutaj również o najmłodszych gości, przygotowując specjalnie dla nich: kącik zabaw, menu dla dzieci 
oraz wiele udogodnień takich jak: krzesełka czy łóżeczka. W grudniu 2018 zostanie oddana dodatkowo nowa 
sala zabaw dla dzieci.
Park Hotel Miramonti to doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od zgiełku miast w otoczeniu 
przepięknej tyrolskiej przyrody i bliskości doskonałych ośrodków narciarskich -Alpe di Sussi i Val Gardena.

do dyspozycji gości:   sala restauracyjna, hotelowe lobby z barem, salą kominkową i licznymi miejscami wypoczynkowymi,
panoramiczny taras, internet Wi-Fi, piwniczka z szerokim wyborem win, ogrzewana narciarnia oraz centrum wellnes&spa 
(basen, sauna �ńska, bio sauna, łaźnia turecka, wodospad lodowy, pokój relaksu z łóżkami wodnymi, grota solna oraz 
gabinety masażu i piękności), voucher o wartości 15 Euro na zabiegi kosmetyczne i masaże dla osób dorosłych, siłownia, 
parking, garaż (dodatkowo płatny), sala gier dla dzieci, bezpłatny skibuss

pokoje:  Hotel posiada 75 eleganckich pokoi, w tym większe pokoje rodzinne. Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem lub wanną
 oraz suszarką do włosów, garderobę, tv sat, sejf, telefon oraz mini bar. Niektóre pokoje posiadają balkon. Hotel posiada kilka
 rodzajów standardu pokoi. Wszyscy nasi goście będą zakwaterowani w pokojach najwyższej kategorii – de lux.

wyżywienie:   Hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 3 posiłki dziennie będące wyjątkowym, wykwintnym połączeniem 
kuchni tyrolskiej: śniadanie w formie bogatego bufetu z kącikiem bio, słodki poczęstunek po nartach oraz 3 daniową 
obiadokolację (do wyboru z karty menu). Raz w tygodniu uroczysta kolacja przy świecach z regionalnymi daniami.  
Dodatkowo po nartach, na wszystkich gości czeka słodki poczęstunek.

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 w terminie Super Sun (9-16.03.2019)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,30 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), 
 dopłata do pokoju jednoosobowego – na zapytanie, dopłata do szkolenia snowboardowego dla dzieci - 500 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju :dzieci do 2,99 opłata stała 450 zł, dzieci 3-8,99 –opłata stała 1550 zł, 
dzieci w wieku 9-16,99 – zniżka 1150 zł, dorośli i wszystkie dzieci powyżej 17 roku życia – zniżka 450 zł.

Zniżki dla dzieci w terminie Super Sun 9-16.03: dzieci do 2,99 opłata stała 450 zł, dzieci 3-7,99 – opłata stała 1550 zł; dzieci 
w wieku 8-16,99 zniżka 1650 zł; dorośli i wszystkie dzieci powyżej 17 roku życia 500 zł.

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
26.12-02.01.2019 5150 zł  -
12.01-19.01.2019 3450 zł  -
19.01-26.01.2019 3690 zł  -
26.01-02.02.2019 3890 zł  -
02.02-09.02.2019 3890 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
09.02-16.02.2019 3890 zł  -
16.02-23.02.2019 3890 zł  -
09.03-16.03.2019 5090 zł  

SYLWESTER



TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 3550 zł  -
02.02-09.02.2019 3750 zł  -

Alpe di Siusi/Val Gardena 

HOTEL WALDRAST *** +

Siusi

hotel:  Hotel Waldrast to nowoczesny, rodzinny hotel o podwyższonym standardzie, położony w kameralnej 
okolicy, w pobliżu centrum miasteczka Siusi. Znajduje się na wysokości 1000m n.p.m tuż poniżej masywu 
Seiser Alm. Doskonała lokalizacja zapewnia gościom idealną bazę wypadową do wycieczek pieszych, jak 
i zabawy na nartach w okresie zimowym. Kolejka linowa w Seiser Alm znajduje się ok 600m od hotelu. 
Do dyspozycji gości jest darmowy hotelowy skibus dowożący narciarzy pod sam wyciąg.

Po dniu spędzonym na stoku, goście mogą zrelaksować się w hotelowym SPA. Na najmłodszych czeka sala zabaw 
dla dzieci i plac zabaw na dworze. Hotel Waldrast oferuje rodzinne wakacje, narciarstwo, wypoczynek i relaks 
w cudownym otoczeniu Południowego Tyrolu.

do dyspozycji gości:  narciarnia, bezpłatny hotelowy skibus, SPA i centrum odnowy biologicznej, zewnętrzne jacuzzi 
i sauna, bezpłatny parking, bezpłatne wi�, sala zabaw dla dzieci

wyżywienie: HB -  śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacja.
Rankiem serwowane jest śniadanie w formie bufetu na słodko i słono. Wieczorem – 4-daniowa kolacja z barem sałatkowym. 
Hotelowa restauracja z tarasem zaprasza na klasyczne dania kuchni włoskiej i tyrolskiej. Dostępne są także specjalne menu, 
m.in. bezglutenowe, bez laktozy, wegetariańskie.

pokój: Obiekt zapewnia przytulne pokoje w stylu alpejskim o wysokim standardzie, z balkonem, parkietem lub podłogą wyłożoną 
wykładziną oraz telewizorem LCD z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Każda łazienka wyposażona jest w bezpłat-
ny zestaw kosmetyków i suszarkę do włosów. W pokojach zestaw do parzenia kawy i herbaty, ręczniki, pościel.

Pokoje Santner:  przestronny pokój o powierzchni 30-35 m², z balkonem i widokiem na górę Santner. W pokoju do dyspo-
zycji gości: kanapa, telewizja satelitarna, sejf i telefon. Wykładzina na podłodze. W łazience znajduje się prysznic, WC, bidet i 
suszarka do włosów.

Pokoje Spruce:  przestronny pokój o powierzchni 30-35 m², wyposażony w telewizję satelitarną, sejf i telefon. W łazience 
znajduje się prysznic lub wanna i suszarka do włosów. Z prywatnego balkonu roztacza się relaksacyjny widok na pobliski 
las. Są to pokoje przyjazne alergikom, dlatego w pokojach Spruce nie są akceptowane zwierzęta.

cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), szkółka narciarska/snowboardowa* 
dla dzieci i młodzieży (6 dni x 6 godz), szkolenie narciarskie i snowboardowe* dla dorosłych (6 dni x 2 godz),  anima-
cje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opiekę rezydenta

dopłaty:   Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,3 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), napoje do 
 obiadokolacji, minibarek (jeśli dotyczy). Dopłata do pokoju Spruce - 800 zł (do potwierdzenia)

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 3 lat – opłata stała 1000 PLN, dzieci w wieku 4 – 7 – opłata stała 1650 PLN (styczeń),
 1750 (luty), dzieci od 8-go roku życia – zniżka 1300 PLN



TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
19.01-26.01.2019 3100 zł  -
26.01-02.02.2019 3100 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
09.02-16.02.2019 3350 zł  -
16.02-23.02.2019 3350 zł  -

Alpe di Siusi/Val Gardena 

HOTEL EMMY **** +

Siusi
hotel:  Hotel Emmy znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej Fiè. Z hotelu roztacza się panoramiczny widok na Dolomity Alpe 

di Siusi wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nowo wybudowany, czterogwiazdkowy hotel o podwyższonym 
standardzie, przekonuje wyjątkowym urokiem i szczególną atmosferą. Położony jest w centrum miasta, a jednocześnie 
w otoczeniu przyrody z parkami i ogrodami. Łagodne górskie powietrze w połączeniu z szeroką ofertą wellness, sportem 
i gastronomią, to raj dla zmysłów! Emmy Spa otwiera nowy wymiar przestrzeni, komfortu, ciepła, światła i wody – na niezapo-
mniane wakacje. Zimą z hotelu Emmy kursuje bezpłatny, hotelowy autobus dla narciarzy, którym można dojechać do 
pobliskich stoków ośrodka narciarskiego Dolomiti Superski. Najmłodszym gościom hotel Emmy oferuje 2 sale zabaw 
o łącznej powierzchni 160m², gdzie mogą bawić się i korzystać ze ścianki wspinaczkowej, piłkarzyków, zjeżdżalni, basenu 
z piłeczkami i dużego telewizora w wesołe popołudnia �lmowe. Na zewnątrz hotelu znajduje się ogród ze zjeżdżalnią 
i huśtawkami. Na życzenie hotel oferuje wiele dodatków dla maluchów: łóżeczka, wanny, nocniki, śliniaki i wysokie krzesełka. 
Panoramiczny basen kryty, odkryty basen, podwodny masaż, prąd wodny i wiry wodne zachwycają wszystkich miłośników 
białego szaleństwa, którzy szukają relaksu po dniu spędzonym na nartach. Dodatkowo goście mogą skorzystać ze strefy 
relaksu, składającej się z sauny �ńskiej, Rasul-Vulcania, bio-sauny i pokoju relaksacyjnego z panoramicznym widokiem.

do dyspozycji gości:  narciarnia, bezpłatny hotelowy skibus, SPA i centrum odnowy biologicznej, zbasen zewnętrzny i kryty, 
 bezpłatny parking, bezpłatne wi�, sala zabaw dla dzieci

wyżywienie: HB -  śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacja.
Restauracja serwuje tradycyjne dania z regionu Górna Adyga i międzynarodowe specjały. Posiłki podawane są w jadalni z 
panoramicznym widokiem na okolicę.

pokój: Pokoje w hotelu Emmy zlokalizowane są w nowo wybudowanej, 4-gwiazdkowej części hotelu oraz w 3-gwiadkowym 
aneksie, połączonym z budynkiem głównym wewnętrznym korytarzem. Aneks nie dysponuje windą. Pokoje są jasne i 
przestronne, wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. Niektóre pokoje oferują bezpłatny przewodowy 
dostęp do Internetu. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na góry.
Pokoje standard  (w aneksie 3*):  o powierzchni 34m² z naturalną podłogą z drewna dębowego, prywatną łazienką oraz 
balkonem z widokiem na miejscowość Fiè. Przeznaczony dla 2-4 osób.
Pokój rodzinny „Oak” /”Pine” (4*):   przestronny, naturalny pokój dębowy, o powierzchni 40 m² z widokiem na góry „Oak”) / 
malowniczą miejscowość Fié allo Sciliar (”Pine”). Nowoczesne wyposażenie pokoju jest odzwierciedleniem energii i właści-
wości 5 elementów – ziemi, ognia, metalu, wody i drewna. Dysponuje prywatną łazienką z prysznicem i wanną oraz oddziel-
nym WC. Przeznaczony dla 2-4 osób.

cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), szkółka narciarska/snowboardowa* 
dla dzieci i młodzieży (6 dni x 6 godz), szkolenie narciarskie i snowboardowe* dla dorosłych (6 dni x 2 godz),  animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opiekę rezydenta

dopłaty:   Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,3 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), napoje do 
obiadokolacji, minibarek (jeśli dotyczy). Dopłata do pokoi rodzinnych - na zapytanie

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 3 lat – opłata stała 1000 PLN, dzieci w wieku 4 – 7 – opłata stała 1650 PLN (styczeń),
 1750 (luty), dzieci od 8-go roku życia – zniżka 1300 PLN


