
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
18.01-25.01.2020 3990 zł  -
25.01-01.02.2020 4150 zł  -
01.02-08.02.2020 4350 zł  -
08.02-15.02.2020 4390 zł  -
15.02-22.02.2020 4450 zł  -

SKIPASS SKIPASS 
     W CENIE     W CENIE

Val di Fassa
ANDES FAMILY&WELLNESS****
Vigo di Fassa

hotel:  To przede wszystkim perfekcyjna lokalizacja w samym centrum miejscowości, tuż przy stokach narciarskich, ale również 
 wyjątkowo komfortowe wnętrza oraz rodzinna i ciepła atmosfera.

Położony jest w samym sercu miejscowości Vigo di Fassa, zaledwie 20 metrów od dolnej stacji gondoli narciarskiej, 
kursującej na stoki Cattinaccio. Jednocześnie stanowi doskonałą bazę wypadową dla narciarzy chcących przejechać słynną 
karuzelą narciarską otaczającą masyw Sella Ronda.
Hotel Andes urządzony jest w rustykalnym stylu, z wykorzystaniem wielu elementów drewnianych, co tworzy wymarzoną 
atmosferę do zimowego wypoczynku. Hotel Andes to także fantastyczna propozycja dla rodzin z małymi dziećmi, gdzie nie
brakuje licznych atrakcji dla najmłodszych: sala zabaw z całodziennym programem animacyjnym, sala gier oraz liczne 
udogodnienia dla małych dzieci (krzesełka, łóżeczka menu dla dzieci). Na dorosłych czeka natomiast upragniony relaks po 
nartach w dwóch przestronnych strefach wellnes&spa. 

do dyspozycji gości:   r recepcja, restauracja, lobby, pub, winda, sala zabaw dla dzieci oraz pokój gier, narciarnia, parking, siłownia 
oraz Internet Wi-Fi, basen, mały basen dla dzieci, 2 strefy wellness&spa: starsza ze wstępem wliczonym w cenie (jaccuzzi, 
sauna �ńska, łaźnia parowa pokój relaksu, �tness) oraz nowa strefa dostępna tylko dla osób dorosłych (za dodatkową 
opłatą, 2 wejścia w cenie) (bio sauna, grota solna, łaźnia parowa, pokoje relaksu).

pokoje:  w hotelu znajduje się 40 komfortowych pokoi typu Comfort, apartamenty rodzinne oraz Junior Suite. Wszyscy nasi goście
 będą zakwaterowani będą w pokojach typu Comfort lub za dodatkową opłatą w pokojach rodzinnych (dwa 
pomieszczenia) lub pokojach Junior Suit (pokoje o podwyższonym standardzie - jedno pomieszczenie). Wszystkie z nich 
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną oraz suszarkę do włosów, TV Sat., mini bar (płatny dodatkowo)

wyżywienie:   hotelowa restauracja specjalizuje się w daniach kuchni lokalnej oraz międzynarodowych specjałach. Śniadania 
serwowane są w formie bogatego bufetu, natomiast obiadokolacje to 4 - daniowe posiłki wraz z bufetem sałatkowym oraz 
deserami. Dwa razy 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

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,3 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu),  dopłata do pokoju
typu Apartament Rodzinny - 700 zł (składający się z dwóch pomieszczeń) , dopłata do pokoju typu Junior Suite (pokoje o 
podwyższonym standardzie i większej powierzchni, jedno pomieszczenie) - 1150 zł

zniżki:   zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju:dzieci do 2,99 opłata stała 750 zł, dzieci 3-12,99 – zniżka 1350 zł, 
 dorośli i dzieci powyżej 13 roku życia – zniżka 500 zł.



Val di Fassa
HOTEL BELVEDERE***
Vigo di Fassa

hotel:  To niewielki, przytulny, całkowicie odnowiony hotel, położony zaledwie 500 m od wyciągów  narciarskich. Ujmuje w nim 
 rodzinna atmosfera, smaczna kuchnia i przytulna, nowa strefa wellness.

Położony w miejscowości Vigo di Fasa z przepięknym widokiem aż po masyw Marmolady, zaledwie 500 metrów od 
wyciągów narciarskich Ciampedie/Catinaccio. To idealne miejsce na rodzinny, kameralny wypoczynek na nartach 
w bezpośrednim sąsiedztwie stoków narciarskich.Hotel jest całkowicie odnowiony posiada jasne przestronne 
wnętrza urządzone w typowym alpejskim stylu z nowoczesnymi akcentami. Jego niewątpliwym atutem jest 
korzystny stosunek jakości oferowanych usług do ceny oraz profesjonalny serwis i niezwykle ciepła, serdeczna 
atmosfera o którą dbają gospodarze. To, co również wyróżnia Hotel Belvedere to z pewnością pyszna, domowa 
kuchnia oparta na lokalnych składnikach. A po nartach na strudzonych narciarzy czeka relaks doskonale wyposażonym, 
całkowicie nowym, hotelowym Wellness & SPA.

do dyspozycji gości:   bar, recepcja, restauracja, kącik zabaw dla dzieci, winda, narciarnia, Wi-Fi, strefa wellness: sauna �ńska, 
 łaźnia turecka.

pokoje:  przestronne, jasne pokoje po generalnym remoncie w 2016r.; wszystkie posiadają: telefon, sejf, TV SAT, łazienkę z wanną lub
 prysznicem i suszarką. 

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem kuchni międzynarodowej oraz 
regionalnej. Śniadanie podawane jest w formie bogatego bufetu natomiast obiadokolacja składa się z trzech dań (do 
wyboru z karty menu), bufetu z sałatkami oraz deserami. 

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

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,3 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu)

zniżki:   zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju:dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 900 zł, 
 dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 900 zł, dzieci w wieku 10-15,99 zniżka 500

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
18.01-25.01.2020 2950 zł  -
25.01-01.02.2020 2990 zł  -
01.02-08.02.2020 2990 zł  -
08.02-15.02.2020 2990 zł  -
15.02-22.02.2020 2990 zł  -


