
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
11.01-18.01.2020 4190 zł  -
25.01-01.02.2020 4350 zł  -
08.02-15.02.2020 4550 zł  -

3 Zinnen
HOTEL BERRGHOTEL 4*S
Sesto

hotel:  Hotel Berhotel 4*S to zdecydowanie jeden z najbardziej komfortowych hoteli w regionie narciarskim 3 Zainnen oraz 
w naszej całej alpejskiej ofercie. Położony jest w samym sercu Dolomitów, w malowniczej miejscowości Sesto, na stokach 
narciarskich.
Jego doskonała lokalizacja, umożliwia gościom, rozpoczęcie narciarskiej przygody spod drzwi narciarni. Komfortowe 
wnętrza i fantastyczne położenie stanowią o wyjątkowości Bergohotelu, ale zdecydowanie nie są to jego jedyne zalety 
Filozo�a, która przyświeca właścicielom Bergohotelu to wypoczynek i regeneracja w zgodzie z naturą: w całości zbudowany 
z naturalnych materiałów, z przepyszną zdrową, kuchnią oraz wyjątkowym podejściem do ochrony otaczającej nas 
przyrody. Hotelowi goście z pewnością poczują się tutaj bliżej natury, a niezapomniany relaks po nartach umożliwi im 
wyjątkowa strefa wellness&spa z dwoma basenami oraz niezliczoną ilością saun i miejsc relaksu.
Berghotel to również wspaniałe miejsce dla wszystkich dzieci: 2 sale zabaw (jedna z nich dla tych najmłodszych oraz druga 
dla nieco starszych, z konsolami do gier, stołem do billaradu, piłkarzykami, stołem do ping ponga), ścianka wspinaczkowa, 
kino oraz specjalnie wydzielona strefa basenowa.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja z kuchnią bio, bar, lobby, wspólny salon z tv, biblioteka, tenis stołowy, winda, pokój
zabaw i gier dla dzieci, centrum wellness&spa, strefa basenowa z atrakcjami dla dzieci, basen zewnętrzny, sala �tness, sauny 
oraz łaźnie, jacuzzi, pokój relaksacyjny, gabinety piękności, masażu oraz parking, garaż (dodatkowo płatny), skiroom oraz 
wi-�

pokoje:  hotel oferuje swoim gościom 82 komfortowe i elegancko urządzone pokoje i apartamenty w dwóch kategoriach: standard 
o powierzchni 23-28 m2  z przeznaczeniem dla 2-3 osób oraz dwupokojowe Apartamenty Larch o powierzchni 40-50 m2  

z przeznaczeniem dla 2-4 osób.

wyżywienie:    Berghotel oferuje swoim gościom kuchnię bio tworzoną z lokalnych produktów, które dostarczają do hotelu 
miejscowi rolnicy. Na wyżywienie HB składają się 2 posiłki dziennie: bogaty bufet śniadaniowy oraz obiadokolacja z 5 dań
do wyboru z karty menu. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne, z wyjątkiem wody. 

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 – 2,5 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), ), dopłata do 
apartamentu Larch, obowiązkowy dla rodzin większych niż 3 osoby (dwupokojowy apartament o powierzchni 45-50 m2) - 
2350 zł, dopłata dopokoju jednoosobowego na zapytanie

zniżki:    dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 1,99 opłata stała 700 zł, dzieci 2-3,99 - oplata stała 1050 zł,
 dzieci w wieku 4-13,99 - zniżka 1750 zł, dzieci w wieku 14-17,99 - zniżka 1000 zł 



TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
11.01-18.01.2020 3090 zł  -
08.02-15.02.2020 3790 zł  -
15.02-22.02.2020 3790 zł  -

3 Zinnen
BIOVITA HOTEL ALPI ****
Sesto

hotel:  Hotel otoczony jest przepiękną, nienaruszoną przyrodą, górskimi krajobrazami, których nie znajdziemy nigdzie indziej. 
Lokalizacja, widoki, cisza i spokój oraz świeże, a przede wszystkim czyste powietrze sprzyjają relaksowi ducha i ciała. Biovita 
Hotel Alpi to idealne miejsce na wypoczynek dla osób ceniących sobie komfort oraz bliskość stoków. Położony jest w 
przepięknej miejscowości Sesto, w bezpośrednim sąsiedztwie stoków narciarskich oraz tuż rzy naszym drugim Hotelu 
klubowym - Berghotel. Od centrum miasteczka dzieli go 300 m. Biovita Hotel Alpi to idealne miejsce na rodzinny, aktywny 
wypoczynek, gdzie nie brakuje atrakcji dla dzieci (kilka sal zabaw oraz wiele udogodnień takich jak krzesełka i łóżeczka dla 
dzieci). Na dorosłych natomiast czeka imponująca strefa wellness&spa z panoramicznym widokiem na Dolomity oraz 
winniczka ze strannie wyselekcjonowaną kartą win. Charakterystyczne dla całej Doliny 3 Zainnen podejście do życia w 
zgodzie z naturą można tu poczuć na każdym kroku. Wtopiona w krajobraz architektura hotelu, pyszna, zdrowa, oparta na 
lokalnych produktach kuchnia oaz duże wellness, w którym odnajdziemy wiele zabiegów na bazie ziół i naturalnych 
składników. Biovita Alpi to nie tylko komfortowe warunki, ale również wyjątkowo profesjonalny serwis i niezwykle rodzinna 
atmosfera.

do dyspozycji gości:     recepcja, restauracja, bar, wspólny salon z tv, biblioteka, tenis stołowy, rzutki, winda, pokój gier, sala zabaw, 
centrum Wellness&Spa, strefa z 4 rodzajami basenów w tym podgrzewany basen zewnętrzny, sala �tness, sauna, łaźnia 
parowa i turecka, taras słoneczny, parking, ogrzewana narciarnia, wi�.

pokoje:   do Państwa dyspozycji hotel przygotował komfortowe pokoje w dwóch kategoriach: Standard oraz Superior Dolomites, 
 które są większymi rodzinnymi pokojami o powierzchni ok. 35m2.

wyżywienie:     restauracja hotelu Biovita Alpi oferuje wyjątkowe potrawy, będące połączeniem kuchni tyrolskiej oraz 
śródziemnomorskiej. Wszystko oczywiście oparte na naturalnych, lokalnych produktach. Swoim gościom serwuje 2 posiłki 
dziennie: ob�te śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje do wyboru z karty menu wraz z bufetem sałatkowym. 
Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów w pokoju standard B, 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 – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), ), dopłata do pokoju 
Superior Dolomites (większy pokój rodzinny do 35 m2) – 1500 zł, dopłata do pokoju dwuosobowego do wykorzystania dla 
jednej osoby - 1300 zł

zniżki:    dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 1,99 opłata stała 100 zł, dzieci 2-3,99 - oplata stała 1400 zł,
 dzieci w wieku  4-7,99 – zniżka 950 zł, dzieci w wieku 8-13,99 – zniżka 600 zł.



TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
11.01-18.01.2020 3390 zł  -
25.01-01.02.2020 3450 zł  -
08.02-15.02.2020 3450 zł  -
15.02-22.02.2020 3590 zł  -

3 Zinnen
HOTEL STROBL ***
Sesto

hotel:  Hotel Strobl wraz z przylegającym budynkiem z luksusowymi apartamentami Wassermann znajdują się kilka minut 
spacerem od centrum miasteczka, tras biegowych i kompleksu narciarskiego Monte Elmo, który oferuje ogromną 
różnorodność tras dla wszystkich narciarzy. 
Położony w miejscowości Sesto z przepięknym widokiem na góry Dolomitów , które od 2009 roku wpisane są na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. To idealne miejsce na rodzinny wypoczynek w bezpośrednim sąsiedztwie stoków 
narciarskich. Hotel Strobl to propozycja dla osób ceniących wygodę oraz komfortowe, jasne i przestronne wnętrza. W 
zeszłym roku odrestaurowany i przyłączony do Hotelu został zabytkowy dom z kilkoma dużymi apartamentami rodzinnymi. 
W budynku Wassermann właściciele stworzyli wyjątkową atmosferę, gdzie piękne i odrestaurowane pokoje opowiadają 
wielowiekową historię. To, co również wyróżnia Hotel Strobl, to z pewnością profesjonalny serwis i niezwykle ciepła, 
serdeczna atmosfera, o którą dbają gospodarze oraz pyszna, domowa kuchnia oparta na lokalnych składnikach. Relaks po 
nartach zapewni bardzo dobrzewyposażona strefa wellness&spa z fantastyczną strefą relaksu.

do dyspozycji gości:     recepcja, restauracja, bar, lobby z kominkiem, kącik z tv, biblioteka, winda, gry planszowe oraz puzzle dla 
dzieci, spa i centrum odnowy biologicznej, sauna, łaźnia parowa i turecka, pokój relaksacyjny, taras słoneczny, masaż oraz 
inne zabiegi za dodatkową opłatą, parking, przechowalnia sprzętu, wif

pokoje:   hotel oferuje swoim gościom zakwaterowanie w głównym budynku oraz w Apartamentach Wassermann (w tej samej 
cenie, w zależności od liczebności Rodziny), który znajduje się po drugiej stronie ulicy. Pokoje standard pomieszczą rodziny 
do 4 osób, natomiast dwu i trzy pokojowe apartamenty Wasserman pomieszczą Rodziny nawet do 6 osób.

wyżywienie:      hotelowa restauracja to kuchnia z wieloletnią tradycją, oferująca swoim gościom dania tworzone przede wszystkim 
ze zdrowych, sezonowych i lokalnych produktów. Gościom serwowane są 2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bogatego 
bufetu oraz obiadokolacja, która składa się z 3 dań do wyboru z karty menu oraz bufetu z sałatkami. Raz w tygodniu 
odbywa się uroczysta kolacja. Napoje do obiadokolacji płatne są 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

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,9 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), ), dopłata do pokoju
 jednoosobowego na zapytanie.

zniżki:    dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 350 zł, dzieci 3-7,99 - opłata stała 1850 zł, dzieci 
w wieku 8-11,99 - zniżka 900 zł, dzieci w wieku 12-14,99 - zniżka 600 zł , dzieci powyżej 15 roku życia i dorośli - zniżka 450 zł



3 Zinnen
ALPENHOTEL WEITLANBRUNN****
Sillian

hotel:  Przyjazny rodzinom, czterogwiazdkowy hotel Weitlanbrunn położony jest w malowniczej, 
spokojnej okolicy między Lienz a Dolomitami Południowego Tyrolu po stronie austriackiej, tuż przy granicy włoskiej. Obok 
hotelu znajduje się przystanek lokalnej kolejki, którą sprawnie i za darmo dotrzemy do oddalonego o 5 km ośrodka 
narciarskiego 3 Zinnen Dolomities. Aby zwiększyć komfort podróżowania z dziećmi nasi Goście otrzymują szafki na sprzęt 
narciarski przy stacji gondoli w Versciaco Elmo.
Po ekscytującym i wyczerpującym dniu na nartach można zrelaksować się w tyrolskiej izbie z kominkiem lub w hotelowym 
centrum odnowy biologicznej. Odprężenie i dobre samopoczucie zapewni relaks w basenie, jaskiniowa sauna „cave sauna”, 
solarium, siłownia, czy bogata oferta dostępnych masaży. Na najmłodszych czeka bogato wyposażona sala zabaw dla 
dzieci, a od niedzieli do piątku, przez 8 godzin dziennie hotel dodatkowo zapewnia opiekę nad dziećmi od 4. do 12. r. ż.
Hotel jest usytuowany tuż obok trasy narciarstwa biegowego, toru saneczkowego i wielu zimowych szlaków turystycznych. 
Personel obiektu regularnie organizuje wieczory saneczkowe i wędrówki w świetle pochodni. Alpenhotel Weitlanbrunn jest 
idealnym miejscem na udany rodzinny wyjazd na narty do Austrii.

do dyspozycji gości:     basen z wodospadem i zjeżdżalnią, strefa wellness, sala �tness, sala zabaw dla dzieci, bilard, piłkarzyki, 
sala z kominkiem, bar, narciarnia, szafki na sprzęt narciarski przy stacji gondoli, bezpłatny parking zewnętrzny, bezpłatne 
wi� na terenie lobby, pralnia

pokoje:   Hotel posiada 88 nowoczesnych, przestronnych pokoi rodzinnych o powierzchni ok. 28 m2 dla max. 4/5 osób. Każdy z nich 
posiada prywatną łazienkę z wanną, WC, suszarką do włosów, telefon, telewizję satelitarną, radio i sejf. Większość dysponuje 
balkonem. Z okien rozpościera się widok na malowniczy krajobraz Dolomitów Południowego Tyrolu. Pokoje są do 
dyspozycji gości od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

wyżywienie:      All Inclusive. O poranku w hotelu serwowane jest urozmaicone austriackie śniadanie w formie bufetu. Po południu 
podawane są ciasta i przekąski, również w formie bufetu. W porze kolacji restauracja zaprasza na specjały kuchni 
regionalnej i międzynarodowej. W cenę zakwaterowania wliczono ciepłe i zimne napoje (podawane po południu 
i wieczorem), w tym napoje bezalkoholowe, piwo, wino oraz schnappsa. 

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie AI, 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, szafki na sprzęt narciarski przy 
stacji gondoli w Versciaco Elmo. 

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu),
  *szkolenia snowboardowe odbywają się dla grupy min. 4 osób + obowiązuje dopłata 400zł/os./tydz.

zniżki:    dla 3 i 4 osoby w pokoju: Dzieci do 2,99 - 0zł, dzieci w wieku 3-11,99 – opłata stała 1300zł, 
 dzieci w wieku 12-17,99 – zniżka 1200zł, 

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
18.01-25.01.2020 3350 zł  -
25.01-01.02.2020 3350 zł  -
01.02-08.02.2020 3350 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.02-15.02.2020 3650 zł  -
15.02-22.02.2020 3650 zł  -


