
WŁOCHY - KRONPLATZ
27.01 – 05.02.2017

KRONPLATZ : 115 km tras narciarskich / 950 – 2275 m n.p.m.

Kronplatz -  Valle Isarco - Alta Pusteria  to największa karuzela narciarska w północnych
Dolomitach,  w  Południowym  Tyrolu,  granicząca  z  Alpami  Austriackimi.  Najsłynniejszą
i najbarwniejszą jest "Królowa Gór" - Kronplatz lub po włosku Plan De Corones (2 300 m. n.pm.).
Plan de Corones to bardzo szybkie i nowoczesne wyciągi gondolowe oraz kanapy o olbrzymiej
przepustowości, które są w stanie przewieźć 63 900 osób w ciągu godziny. W sumie narciarze
mogą  korzystać  tu  z  33  wyciągów,  w tym 22  gondoli.  Tutejsze  trasy  narciarskie  są  bardzo
zróżnicowane i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie: od pięknych, kilkukilometrowych tras
niebieskich, przez czerwone - dla średnio i dobrze jeżdżących, aż po wspaniałe czarne trasy dla
wytrawnych i bardzo wymagających narciarzy. Najdłuższa trasa zjazdowa ma długość 7 km (Ried
- czerwona). Kronplatz jako jeden z niewielu ośrodków narciarskich oferuje 5 tras czarnych -
Black 5, są to: Sylvester (4950 m), Herrnegg (5100 m), Pre da Peres (866 m), Erta (1610 m)
i Piculin (2000 m). Południowy Tyrol to prawdziwy raj dla miłośników snowboardu: funparki ,
halfpipy,  pipedragon,  raile,  funboxy,  quarterpipy i  Na Kronplatzu znajdują się  dwa wspaniałe
snowparki: Easy Park o powierzchni 18 000 m2 oraz Jib Park o powierzchni 6 000 m2. Ośrodek
ten dba także o najmłodszych, oferując zabawę w snowparkach, największy z nich to Kids Safety
Park.

SKIPASSY KRONPLATZ
239 Euro / dorosły

168 Euro / junior (ur. po 26/11/2000)
215 Euro / senior (ur. przed 26.11.1951)

Gratis / dziecko (ur. po 26/11/2008)

HOTEL ZUM HIRSCHEN 3* STEGEN / BRUNICO (4 km do gondolki, 100 m skibus, 400 m
kolejka Brunico)

WYŻYWIENIE: 2 posiłki
CENA: 440 Euro + 350 zł / os. przy rez. Do 15.09.2016

440 Euro + 450 zł / os. przy rez. Po 15.09.2016

Położenie:  znajduje się w alpejskiej  miejscowości  Stegen – 15 min spacerkiem od centrum
słynnego  Brunico,  w  odległości  zaledwie  400  metrów  od  stacji  szybkiej  kolei  do  ośrodka
narciarskiego  Kronplatz  (dojazd  do  wyciągu  Percha  ok.  5  min)  oraz  do  przystanku  skibusa
wiozącego na wyciąg Reischach (dojazd 10 min.)
Hotel: 3-gwiazdkowy hotel w dobrej lokalizacji, dysponujący niewielkim zapleczem wellness.
Pokoje:  2-osobowe,  z  możliwością  do  2  dostawek,  w  każdym  znajduje  się:  łazienka
z prysznicem, suszarka, TV sat, telefon, sejf. Większość pokoi posiada balkony.
Do dyspozycji: bezpłatny wstęp do wellness z sauną i kąpielami Kneippa oraz dodatkowo wanna
z hydromasażem i  solarium, restauracja,  bar,  taras  słoneczny,  parking,  narciarnia,  bezpłatne
WIFI w lobby. Bezpłatna karta mobilcard – zapewnia darmowy transport narciarski i publiczny.
Kuchnia:  Codziennie rano na miejscu serwowane jest urozmaicone śniadanie w formie bufetu.
Na obiadokolacje wybór z menu i bufet sałatkowy. Napoje płatne dodatkowo.

APARTAMENTY W CHIENES (10 km od wyciągów, 100 m od stacji kolejki narciarskiej)
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CENA: 290 Euro + 450 zł/ os. mono 2
280 Euro + 450 zł / os. bilo 3
245 Euro + 450 zł / os. bilo 4
240 Euro + 450 zł / os. trilo 5

Przy rez. do 30.09. rabat 100 zł
Rezydencja  to  bardzo  sympatyczny  dom z  apartamentami.  Standard  apartamentów  dobry,
wyposażenie proste, czysto i schludnie. Rezydencja usytuowana koło Hotelu Falkensteiner Lido,
nad jeziorkiem, w przyjemnej spokojnej dzielnicy, sklep spożywczy 4 minuty, najbliższe centrum
handlowe  w Chienes  1,5  km.  Do  wyciągów  na  Kronplatz  10  minut.  Apartamenty  są  dobrze
wyposażone, parking bezpłatny, narciarnia. W pobliżu rezydencji znajduje się stacja,
z  której można w kilka minut dostać się pociągiem pod wyciągi na Kronplatzu.
Apartament mono  - o powierzchni  od 26 do 34 m2 dla maksymalnie 3 osób (2 dorosłych
i dziecka). Jasne, umeblowane w tyrolskim stylu. Idealne dla par lub rodzin z jednym dzieckiem
Jedno pomieszczenie z aneksem kuchennym, łazienką, balkon.
Apartamenty bilo - o powierzchni od 35 m do 44 m2 dla maksymalnie 3, 4 osób.
Przytulne apartamenty, urządzone w stylu tyrolskim. W każdym apartamencie sypialnia z łóżkiem
małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą, łazienka, balkon.
Apartamenty  trilo  -  o  powierzchni  od  41  -  51  m2 dla  maksymalnie  5  osób.  Przestronne
apartamenty, dobrze wyposażone, urządzone w stylu tyrolskim. Apartament składa się z sypialni
z łóżkiem małżeńskim, pokoju dziennego z rozkładaną kanapą, maleńkiej kuchni łazienki, balkon
lub taras.
Do dyspozycji: Prywatny parking, garaż, narciarnia, pralnia, Wi-Fi w apartamentach.
Cena zawiera:  ogrzewanie, światło, gaz, bielizna pościelowa (bez ręczników), sprzątanie we
własnym zakresie. Kaucja zwrotna 100 Euro / apartament.
Cena zawiera:

• zakwaterowanie 7 nocy w wybranym obiekcie
• 2 posiłki dziennie przy wyborze hotelu
• przejazd  komfortowym autokarem  z  Bydgoszczy  –  Szubina  -  Poznania  wyposażonym

w WC, barek, TV
• opiekę licencjonowanego pilota – animatora
• szkolenie  z  wykwalifikowanym  instruktorem  narciarstwa  w  grupach  zgodnie

z poziomem zaawansowania
• podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro
• wieczorki animacyjne i super atmosfera

Cena nie zawiera:
• skipassu
• wyżywienia w przypadku apartamentów
• napoi do obiadokolacji
• ubezpieczenia od chorób przewlekłych
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
• taksy klimatycznej do opłaty na miejscu 1,7 Euro / dzień

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i  mogą ulec zmianie. Kalkulacja przygotowana jest dla grupy
min.  35  os.—w przypadku zwiększenia  lub  zmniejszenia  liczby  uczestników cena  może  ulec
zmianie.
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