
HOTEL
HUBERTUS***

ALPE DI SIUSI / VAL GARDENA

26.12.2022 – 02.01.2023

New Year's Eve



B&B Residence Hubertus łączy w sobie to, co
najlepsze w Południowym Tyrolu: od
wspaniałego położenia w sercu Dolomitów,
przez widok na otaczający masyw Sciliar z
naturalnymi szlakami turystycznymi, po
południowotyrolską gościnność i regionalne
produkty wysokiej jakości.
 
3-gwiazdkowy Bed & Breakfast Residence
Hubertus znajduje się w centrum Fiè, u
podnóża masywu Sciliar, w otoczeniu
niepowtarzalnego krajobrazu Południowego
Tyrolu.
 Obok zapierającego dech w piersiach widoku
na tyrolskie Dolomity, hotel obiecuje poprzez
swoje centralne położenie łatwy dostęp do
różnych barów, restauracji i miejsc w pobliżu.

HOTEL HUBERTUS***





ZAKWATEROWANIE
Ciesz się wspaniałą letnią i zimową idyllą w Fiè allo Sciliar/ Völs am Schlern w naszych w pełni
wyposażonych apartamentach z panoramicznym widokiem na Dolomity. Do wybory pokoje 2

osobowe oraz apartamenty 2-4 osobowe.



RESTAURACJA
Wyjątkowy wybór pysznego rybnego chleba oraz tyrolskich mlecznych, jajecznych i mięsnych

specjałów. Szczególną cechą bufetu śniadaniowego "Hubertus" jest wyjątkowa kreacja różnych
domowych marmolad i dżemów. Jednak, nie zdradzając zbyt wiele, odkryjcie sami!



WELLNESS CENTRE
Ciesz się swoim urlopem narciarskim w górach Południowego Tyrolu i naładuj baterie w przytulnej strefie
spa z sauną i kabiną na podczerwień. Aby wzmocnić siły po spoceniu się, czeka na Państwa mała stacja z

herbatą i owocami. Zrelaksowany możesz oprzeć się i cieszyć się w pełni sylwestrowym wyjazdem!



STOKI NARCIARSKIE
Alpe di Siusi/Val Gardena z 23 wyciągami, 60 km tras i funparkami obiecuje czystą

narciarską zabawę dla całej rodziny. Największy górski płaskowyż w Europie jest częścią
obszaru narciarskiego Dolomiti Superski i umożliwia dostęp do słynnej Sellarondy.





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


