
  



  

Region „Via Lattea - Droga Mleczna” to trzeci co do wielkości teren narciarski Włoch, położony na wysokości 1360 - 2823 m 
n.p.m., który zyskał sławę dzięki organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku oraz Pucharu Świata w Narciarstwie 
Alpejskim. Dzięki organizacji tak prestiżowych imprez świat poznał potencjał i możliwości całej stacji narciarskiej. Ten 
atrakcyjny, elegancki ośrodek znajduje się 84 km na zachód od Turynu w dolinie Chisone, niecałe 17 km od granicy 
francuskiej. Cały region to blisko 400 km różnorodnych tras i blisko 90 nowoczesnych wyciągów. Malownicze widoki, 
rozwinięta infrastruktura narciarska oraz bogate zaplecze hotelowe, gastronomiczne i rozrywkowe regionu sprawiają, że Via 
Lattea stanowi doskonały cel zimowego wyjazdu. Sezon zimowy trwa tu praktycznie od połowy listopada do pierwszych dni 
maja. Sestriere położone na przełęczy 2035 m n.p.m., to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków 
sportów zimowych w Alpach włoskich. Znajdujące się w centrum Via Lattea trasy zjazdowe zaliczane są do najbardziej 
słonecznych i najmniej zatłoczonych w Alpach. W roku 2006, podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie, Sestriere stał się stacją 
olimpijską, a stoki narciarskie areną zmagań najlepszych alpejczyków świata. Sieć wyciągów i stoków jest tutaj stale 
ulepszana i rozbudowywana.
Najbardziej popularna trasa "Super Slalom" po zmroku jest oświetlana i udostępniona dla niestrudzonych miłośników białego 
szaleństwa. Nie jest to jedyna oświetlona trasa, na zboczach sąsiadującej z miastem góry jest ich jeszcze kilka. Dla 
snowboardzistów SnowPark oferuje: rails, box, funbox, kickers, halfpipe, quarters, ride, spina. Bogata oferta Sestriere 
umożliwia aktywne spędzanie czasu także po nartach, w samym centrum kurortu znajduje się lodowisko, liczne sklepy, bary, 
puby i restauracje.

SKIPASSY VIA LATTEA 6 dni

200 Euro / dorosły
140 Euro / senior od 65 lat
180 Euro / junior do 15 lat



  

VIALATTEA : 400 km tras
1360 – 2823 m n.p.m.



  

HOTEL I APARTAMENTY PALACE 1&2  3*
800 m od wciągów

CENA z wyżywieniem: 
470 Euro + 400 zł / os. przy rez. do 30.09.2016
CENA w apartamentach:
330 Euro + 400 zł / os. w M2 przy rez. do 30.09.2016
225 Euro + 400 zł / os. w M4 i T6 przy rez. do 30.09.2016

 Położenie: na wzgórzu, ok. 800 m od centrum SESTRIERE; ok. 110 km od portu lotniczego w Turynie; przystanek autobusowy 
ok. 1 km od hotelu (Cesana). ok. 800 m od kolejki kabinowej na szczyt Fraiteve (2701 m n.p.m.) i czteroosobowego wyciągu 
krzesełkowego na szczyt Sises (2600 m n.p.m), wyciągi włączone są w system wyciągów i tras Via Lattea (łącznie ok. 400 km), 
przystanek skibusu przy hotelu do dolnych stacji wyciągów (ok. 8 EUR / tydzień w dwie strony).
Hotel:  zadbany, zbudowany w 1985 r., sezonowo odnawiany, 147 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, winda, przestronne lobby, 
restauracja La Tavernetta - dania w formie bufetu, obsługa kelnerska, à la carte, kuchnia regionalna i tradycyjna włoska, 
dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie, bar; przechowalnia sprzętu narciarskiego, minimarket; centrum 
konferencyjne dla 80 osób, internet bezprzewodowy w obrębie recepcji i baru (ograniczony zasięg); za opłatą: sejf w recepcji, 
opiekunka do dziecka (na życzenie), pralnia, prasowanie.
Pokoje: dla maks. 6 os., ok. 36 m², zadbany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka, aneks 
kuchenny, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon, widok na góry.
M2 (Palace 1): salon połączony z aneksem kuchennym, 2 miejsca do spania (sofa 2-osobowa lub 2 pojedyncze sofy)
M4 (Palace 1): salon połączony z aneksem kuchennym, 2-osobowa sofa oraz łóżko piętrowe w alkowie.
T6 (Palace 2):  solon połączony z aneksem kuchennym i 2 miejsca do spania. Sypialnia z 2-osobowym łóżkiem, mały pokój z 
łóżkiem piętrowym.



  

Cena zawiera:

● zakwaterowanie 7 nocy w wybranym obiekcie
● 2 posiłki dziennie przy wyborze hotelowej
● 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 1,5 - 2 Euro / dzień
● Skibus do gondoli 8 Euro / tydzień

SKIPASSY VIALATTEA na 6 dni:
200 Euro / dorosły
140 Euro / senior od 65 lat
180 Euro / junior do 15 lat



  

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.  

Serdecznie zapraszamy!

TOMIGROUP Barbara Cichowicz
www.salonrejsow.pl
www.salonwakacji.pl

+48 609 375 444
OSOBA DO KONTAKTU: 

Maja Jankowska +48 885 402 773
Natalia Miesikowska +48 723 402 772

Aneta Gonerska +48 665 402 772
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