
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
21.12-28.12.2019 4450 zł  -
11.01-18.01.2020 3790 zł  -
18.01-25.01.2020 3790 zł  -
25.01-01.02.2020 3790 zł  -

Kronplatz  
FALKENSTEINER LIDO EHRENBURGERHOF  **** 
Ehrenburgerhof

hotel:  Należący do rodziny luksusowych hoteli Falkensteiner został również przyjęty do elitarnej grupy Familien Hotels Sudtirol 
skupiającej hotele w Południowym Tyrolu, które gwarantują rodzinny wypoczynek na najwyższym poziomie.
Położony jest w miejscowości Ehrenburgerhof, 600 m od Chienes oraz 10 km od gondoli (stacja 
Percha-Ried), którą dotrzemy na szczyt Kronpltzu. Tuż przed hotelem znajduje się przystanek szybkiego pociągu, który 
co pół godziny zabiera narciarzy dowożąc ich wprost pod stację gondoli. 
Hotel Lido to z pewnością wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi. Przygotowano tutaj 2 strefy dedykowane 
najmłodszym gościom: Baby Land (dla maluszków od 4 miesiąca życia) oraz Falky Land (dla dzieci 
od 3 roku życia). Falky-Land to ogromny plac zabaw, położony na 2 pietrach i połączony zjeżdżalnią. W jego obrębie 
znajduje się basen z piłkami, kino, obszar twórczego rzemiosła, sala gier, pokoje z zabawkami przeznaczone osobno dla 
chłopców i dziewczynek. Baby Land to natomiast strefa z dużą salą zabaw, pokojem na popołudniową drzemkę oraz 
kącikiem kuchennym. 
Bogatą ofertę dopełniają codzienne warsztaty sportowe, kulinarne i artystyczne oraz specjalnie wydzielony 
park wodny w stre�e welness. Hotel Lido ma również wiele do zaoferowania dorosłym: stylowe i eleganckie wnętrza, 
fantastyczną strefę wellness o powierzchnii 1500 m2 oraz przepyszną włoską kuchnię.

do dyspozycji gości:   restauracja z 5 salami jadalnymi (osobna jadalnia dla dzieci), lobby bar, salon wypoczynkowy, sala 
kominkowa, biblioteka, taras słoneczny, 3 windy, garaż (dodatkowo płatny), parking, Wi-Fi, ogrzewana narciarnia, wellness o 
powierzchni 1500 m2 - park wodny z krytym basenem i basenem zewnętrznym, grota z jacuzzi, sauną �ńską, ziołową oraz 
parową łaźnią (za dodatkową opłatą zabiegi SPA oraz masaże)

pokoje:  hotel posiada 90 jasnych i stylowo urządzonych pokoi. Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem lub wanną oraz suszarką,
 Tv sat, sejf, lodówkę oraz balkon. Pokoje rodzinne składają się z w dwóch wydzielonych pomieszczeń: sypialni 
i pomieszczenia dla dzieci z łóżkiem piętrowym (za dopłatą). 

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 4 posiłki dziennie: śniadanie w formie bogatego bufetu z kącikiem bio,
lunch, przekąska „po nartach”, 4-daniową obiadokolację z bufetem z warzywami, sałatkami i deserami. Dla dzieci 
przygotowano osobna jadalnię, gdzie pod opieką animatorów spożywają specjalnie dla nich przyrządzone posiłki. 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 w terminie 7-14.03.2020. 
Dodatkowo w terminie Świątecznym: kolacja Wigilijna, uroczysta obiadokolacja w pierwszy dzień świąt wraz z wizytą 
Świętego Mikołaja oraz jego pomocników Elfów.

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,10 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), 
 dopłata do pokoju jednoosobowego – 1000 zł, dopłata do apartamentu rodzinnego- 850 zł (brak pokoi typu standard dla 
 rodzin 4-osobowych większych

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 800 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 1550 zł, 
dzieci w wieku 6-13,99 – zniżka 1150 zł, dorośli i wszystkie dzieci powyżej 14 roku życia – zniżka 200 zł. 
zniżki w terminie 7-14.03.2020:  dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2011 (za wyjątkiem dzieci do 5,99
z opłatą stałą) - zniżka 1200 zł., dzieci urodzone po 30.11.2003 - zniżka 400 zł. zniżki w terminie świątecznym:  dzieci do 
2,99 opłata stała 800 zł, dzieci 3-5,99 – oplata stała 1550 zł, dzieci w wieku 6-13,99 – zniżka 1500 zł, wszyscy dorośli i dzieci 
powyżej 14 roku życia – zniżka 300 zł.

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
01.02-08.02.2020 3890 zł  -
08.02-15.02.2020 3890 zł  -
15.02-22.02.2020 3890 zł  -
07.03-14.03.2020 4850 zł  



Kronplatz  
HOTEL SIGMUNDERHOF  *** 
Kiens

hotel:  Hotel Sigmunderhof położony jest w niewielkiej miejscowości Kiens, 12 km od wyciągów narciarskich na Plan de Corones 
oraz 4 km od naszego drugiego Hotelu Klubowego na Kronplaztu – Falkensteiner Ehrenburgerhof.
Sigmunderhof wybraliśmy na hotel klubowy ze względu na wyjątkowo przyjazną atmosferę, przytulne wnętrza a zarazem 
bardzo przystępną cenę w odniesieniu do tego co oferuje swoim gościom. Skromne aczkolwiek wygodne wnętrza, 
gościnność Rodziny Radmuller, smaczne domowe jedzenie oraz hotelowa infrastruktura, sprawiają iż każdy gość poczuje 
się tutaj jak u w domu. Hotel Sigmunderhof połączony jest ze stokami skibusem który odjeżdza co godzinę z przystanku 
położonego bezpośrednio przy hotelu. Niewątpliwym atutem Hotelu Sigmunderhof jest także jego położenie względem 
dojazdu z Polski, bowiem znajduje się on jedynie 20 minut od zjadu z autostrady A22.
Ogromną zaletą hotelu jest przestronna, wybudowana w 2013 r. strefa wellnes&spa, w której znajdują się: sauna �ńska, 
ziołowa, łaźnia turecka, kabina na podczerwień oraz strefa relaksu.Hotel jest również otwarty na rodziny z dziećmi oferując 
wszelkiego rodzaju udogodnienia dla najmłodszych gości.

do dyspozycji gości:   bar, restauracja, sala telewizyjna, taras słoneczny, duży ogród, ogrzewana narciarnia, winda, parking, strefa 
welness&spa (sauna �ńska, sauna ziołowa, łaźnia turecka, kabina na podczerwień, strefa relaksu)

pokoje:  Przytulnie urządzone pokoje posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną oraz suszarką do Włosów, TV, telefon oraz sejf. 
 Większość pokoi posiada balkon.

wyżywienie:   Hotelowa Kuchnia to połączenie tradycji Sud Tyrolu ze smakami włoskimi. Goście zasmakują tutaj ręcznie 
wyrabianych past, domowych wypieków - wszystko oparte na zdrowych, naturalnych produktach. Szef Restauracji serwuje 
2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu oraz 3-daniową obiadokolację do wyboru z karty menu oraz bufet sałatkowy i 
deser. Napoje do obiadokolacji są płatne dodatkowo.

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 7-14.03.2020

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,70 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), 

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju:  dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-7,99 - opłata stała 1900 zł, 
 dzieci w wieku 8-13,99 - zniżka 550 zł,

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
11.01-18.01.2020 2950 zł  -
18.01-25.01.2020 2950zł  -
25.01-01.02.2020 2950 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
01.02-08.02.2020 2950 zł  -
08.02-15.02.2020 2950 zł  -
07.03-14.03.2020 4250 zł  


