
Civetta 
Hotel  ORSO GRIGIO****



DESIGNERSKI HOTEL ORSO GRIGIO

****
BLISKO STOKU

WSPANIAŁE DREWNIANE WYKOŃCZENIE

STYLOWA RESTAURACJA
BOGATA STRAFA WELLNESS







52% ŁATWYCH TRAS, 40% ŚREDNICH, 8% TRUDNYCH
NOCNA JAZDA NA OŚWIETLONYM STOKU VAL DI ZOLDO
ŁĄCZNIE PONAD 80km TRAS!!! 



RAMOWY PROGRAM

SOBOTA 30.01.2021 
od godziny 16.00 – Zakwaterowanie w hotelu ORSO GRIGIO  
19.15-21.00 – Kolacja 
21.00 – Spotkanie organizacyjne w hotelu - przedstawienie kadry, omówienie programu 

NIEDZIELA 1.02.2021 - PIĄTEK 5 .02.2021  
8:00-9.30 – Śniadanie  
10.00-16.00 – Rozgrzewka, szkolenie narciarskie w grupach 
16.00 – Tea time w hotelu 
17.30-19.00 – Czas na regenerację w hotelowej strefie SPA   
19.15-21.00 – Kolacja 
21.00-22.30 – animacje wieczorne ( konkurs „Jaka to melodia”, poker night, video coaching,  
Pod koniec wyjazdu odbędą się zawody narciarskie 

PIĄTEK 5.02.2021  
16.30 – Zakończenie i posumowanie szkolenia, uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów  narciarskich. 
SOBOTA 6 .02.2021  
8:00-9.30 – śniadanie, wykwaterowanie 



Dlaczego warto?
~Hotel położony u podnóża stoków narciarskich 
~Wyjątkowy kurort z dużą ilością atrakcji  
~Fantastycznie zorganizowany system tras i wyciągów 
~Mało oblegane trasy 
~Piękne, nowoczesne, bogato wyposażone pokoje 
~Strefa SPA&WELLNESS z widokiem na Dolomity 
~Wyśmienita kuchnia Włoska jak i Europejska 
~Bezpłatne wifi w całym hotelu  
~Wypożyczalnia sprzętu obok hotelu 

~Najlepsza kadra instruktorska 
~Podział na grupy 2-6 osobowe ze względu na poziom zaawansowania i wiek dziecka 
~Indywidualne podejście do każdego Klienta 
~Bogaty program animacyjny dla dzieci jak i dorosłych 



Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest odległość Hotelu od stoku? 
Stok jest oddalony o ok.150m 

Czy w Hotelu jest strefa wellness? 
Tak, hotel posiada sauny, prysznic sensoryczny, łaźnia turecka i strefa relaksacyjna + 
nowootwarty basen 

Czy w Hotelu jest narciarnia? 
Tak, w Hotelu znajduje się ogrzewana narciarnia  

Czy jest możliwy transport bagaży?  
Tak jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu. Koszt 250 zł/os 

Czy w okolicy hotelu są jakieś sklepy? 
50 m od Hotelu znajduje się mały sklep natomiast supermarket około 1,5-2 km od Hotelu



KONTAKT I REZERWACJA 
www.abactive.pl 

http://www.abactive.pl

