
Folgaria-Lavarone    
CLUB ALPINO *** 
Folgaria

hotel:  Hotel położony w samym centrum miejscowości, przy głównym deptaku, stanowi idealną bazę 
wypadową zarówno na stoki narciarskie, jak i wieczorne przechadzki czy wizyty w restauracjach 
i barach apes-ski.
Hotel Club Alpino to połączenie wspaniałej tradycji typowej dla regionu Trentino oraz niezwykłej gościnności 
właścicieli i hotelowego personelu. Przestronne, przytulne wnętrza, bogato zdobione drewnianymi elementami, 
a także niezwykła dbałość o szczegóły stwarzają prawdziwie alpejską atmosferę. Hotel znajduje się 1300 m od 
stoków narciarskich i zaledwie 50 m od przystanku skibusa. Hotel Club Alpino to również doskonałe miejsce 
dla rodzin z dziećmi: w ofercie specjalnie przygotowane menu dla najmłodszych, krzesełka, łóżeczka oraz 
codzienne animacje organizowane przez hotelowych animatorów. Dla dorosłych prawdziwy relaks po dniu 
pełnym wrażeń na stoku zapewnia obszerne wellness center wraz z basenem oraz zewnętrznym jacuzzi.

do dyspozycji gości:   restauracja, bar, winniczka, której specjalnością są wina z południowego Tyrolu i Trentino, wellness center 
 z basenem, jacuzzi zewnętrzne w ogrodzie z podgrzewaną wodą, parking, narciarnia, winda.

pokoje:  hotel posiada 58 pokoi w tym kilkanaście rodzinnych, dwupokojowych apartamentów. Wszystkie pokoje wyposażone są 
 w łazienki z wanną lub prysznicem, TV SAT, telefon oraz sejf.

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje 2 posiłki dziennie: śniadania w formie bogatego bufetu oraz 3-daniową obiadokolację
do wyboru z karty menu. 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,  skipass (tylko w turnusie 10-17.03.2019)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu),dopłata do pokoju 
jednoosobowego – 400 zł, dopłata do dwupokojowego apartamentu rodzinnego (brak pokoi typu standrad dla rodzin 4 
osobowych i większych) – 650 zł, 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 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 850 zł, dzieci w wieku 6-9,99 
zniżka 750 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli – zniżka 100 zł

W terminie 10-17.03.2019 dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2010 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z 
opłata stałą) – zniżka 600 zł, dzieci urodzone po30.11.2002 – zniżka 150 zł

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 2650 zł  -
19.01-26.01.2019 2650 zł  -
26.01-02.02.2019 2750 zł  -
02.02-09.02.2019 2750 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
09.02-16.02.2019 2750 zł  -
16.02-23.02.2019 2750 zł  -
10.03-17.03.2019 3190 złEVENT



Folgaria-Lavarone    
ALPEN HOTEL EGHEL***+

Folgaria

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, skipass (tylko w turnusie 10-17.03.2019)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju 
jednoosobowego – 400 zł, dopłata do pokoju Superior– 650 zł, 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 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 850 zł, dzieci w wieku 6-9,99 
zniżka 750 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł, wszystkie dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli – zniżka 100 zł

W terminie 10-17.03.2019 dodatkowe zniżki dla dzieci: dzieci urodzone po 30.11.2010 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z 
opłata stałą) – zniżka 600 zł, dzieci urodzone po 30.11.2002 – zniżka 150 zł

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 2750 zł  -
19.01-26.01.2019 2750 zł  -
26.01-02.02.2019 2850 zł  -
02.02-09.02.2019 2850 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
09.02-16.02.2019 2850 zł  -
16.02-23.02.2019 2850 zł  -
10.03-17.03.2019 3190 złEVENT


