
HOTEL
VOLSERHOF****
ALPE DI SIUSI / VAL GARDENA

26.12.2022 – 02.01.2023
28.12.2022 – 07.01.2023

New Year's Eve



Kameralny hotel położony w samym sercu
miasteczka Völs am Schlern. Tuż obok
wznosi się legendarny masyw Schlern z
Seiser Alm i ” Rose Garden ” króla Laurina.
Ostatnie modernizacje hotelu w zakresie
pokoi i strefy wellness potwierdzają
standard wysokich 4 gwiazdek. Obecnie
pokoje stanowią połączenie
nowoczesnego wzornictwa z naturalnymi
materiałami jak drewno czy kamień. Na
szczególne wyróżnienie zasługują
apartamenty typu Wellness Spa Delux z
prywatną sauną i jacuzzi na tarasie.

HOTEL VOLSERHOF****



ZAKWATEROWANIE
W pokojach biurko, minibar, sejf, TV HD z satelitą, telefon, WiFi, balkon ze stolikiem i krzesłami. 

W łazience przestronny prysznic, suszarka do włosów, lusterko do makijażu, 
umywalka, bidet, WC, sety higieniczne.





RESTAURACJA
HB – bogaty bufet śniadaniowy, wieczorem eleganckie menu z kuchnią włoską, tyrolską i

europejską, gala dinner w Sylwestra.





WELLNESS CENTRE
Bogate centrum odnowy biologicznej oferuje kryty basen wykuty w naturalnej skale, jacuzzi oraz basen na

zewnątrz, sauny (fińska, parowa, sauna na podczerwień z wanną Kneippa), prysznice z hydromasażem oraz
różne strefy relaksacyjne. W centrum SPA mogą Państwo zamówić masaże i zabiegi kosmetyczne.







STOKI NARCIARSKIE
ALPE DI SIUSI + SELLA RONDA

– 478 km tras narciarskich
– 80 km tras biegowych

– snowpark i speed track
– rozstawione tyczki na stokach



ATRAKCJE
80 km tras narciarstwa biegowego w słonecznym krajobrazie w otoczeniu zachwycającej przyrody.

Zabawa na saneczkach na Alpe di Siusi to rownież idealny sposób na rozkoszowanie się naturą. 
Z jedenastoma torami saneczkowymi każdy znajdzie coś dla siebie.





Łukasz "KOMAR"
Muszyński

SYLWESTER 2023
 

GOŚĆ SPECJALNY

FINALISTA "THE VOICE OF POLAND"



PROGRAM SPORTOWY

animacje dla dzieci – codziennie 17.30-19.00
w czasie kolacji seans filmowy dla dzieci -
godz. 20.00
animacje dla dorosłych – codziennie po 20:30

wykwalifikowana kadra instruktorska
szkolenie narciarskie i snowboardowe: 5h x 6 dni
podział na grupy szkoleniowe:

zawody narciarskie / snowboardowe
video-coaching

      DZIECI (4-7 lat) – 3-4 osoby
      DZIECI i MŁODZIEŻ (8-16 lat) – 4-6 osób
      DOROŚLI – 5-7 osób

ANIMACJE WIECZORNE



KONTAKT
Beniamin Kwiatkowski

beniamin@abctive.pl
608 400 414


