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Passo San Pellegrino 

Hotel SNOWTHRILL*** 



Hotel SNOWTHRILL***
kameralny, wspaniałymi wnętrzami, przy samym wyciągu 

Idealny dla rodzin z dziećmi.

HOTEL SNOWTHRILL*** położony przy stokach Passo San Pellegrino, na  1900 m n.p.m. posiada   
7 pokoi każdy z widokiem na góry, tylko dla naszej grupy. Do dyspozycji pozostaje taras słoneczny, 
Bar, czytelnia i sala gimnastyczna. Hotel posiada darmowe wifi na całym obiekcie. 
Nieopodal klimatycznego miasteczka Moena (10km).





20 km tras łatwych, 52 km tras  średnich, 8 km tras trudnych, freeride  1 km
Narciarstwo biegowe: 50 km tras, w  tym wysokogórskie 17 km, trasy do  skatingu    
15 km
ŁĄCZNIE PONAD 80km TRAS!!! 





RAMOWY PROGRAM

Dzień I 
od godziny 16.00 – Zakwaterowanie w hotelu SNOWTHRILL   
19.15-21.00 – Kolacja 
21.00 – Spotkanie organizacyjne w hotelu - przedstawienie kadry, omówienie programu 

Dzień II-VI 
8:00-9.30 – Śniadanie  
10.00-16.00 – Rozgrzewka, szkolenie narciarskie w grupach 
16.00 – Tea time w hotelu 
16.30 – Zakończenie i posumowanie szkolenia, uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów  narciarskich oraz 
Apres-ski przy muzyce i grzanym włoskim winie  
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, koncert live 
music, video coaching, APRES SKI Z OGNISKIEM i prosecco)  Pod koniec wyjazdu odbędą się zawody 
narciarskie 

Dzień VII 
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

-Czy w hotelu SNOWTHRILL jest strefa SPA? 
Nie, w hotelu nie ma strefy SPA, natomiast jest możliwość korzystania oferty SPA 
hotelu COSTABELLA 

-Jaki jest widok z okien pokoi? 
Wszystkie okna z pokoi wychodzą na góry. 

-W jakiej odległości od hotelu znajduje się wyciąg narciarski? 
Wyciąg krzesełkowy jest w odległości 20m od hotelu. 

-Czy w okolicach znajduje się wypożyczalnia? 
Tak, przy samym hotelu zlokalizowana jest wypożyczalnia sprzętu narciarskiego           
i snowboardowego. 

-Jakie jest najbliższe miasteczko? 
Najbliższe miasteczko to oddalona o 10km Moena. Klimatyczne miasteczko, gdzie 
znajdują się większe sklepy spożywcze. 



Najczęściej zadawane pytania

-Czy możliwy jest transport bagaży? 
Tak, jest możliwość transportu bagaży i sprzętu narciarskiego/snowboardowego. 

-Jakie jest najbliższe lotnisko? 
Najbliższe lotnisko znajduje się w Wenecji. 

-Czy organizujemy transfer z lotniska? 
Tak, możemy zorganizować transfer z lotniska na prośbę klienta. 

-Jak długo trwa szkolenie dzienne? 
Szkolenie trwa 5,5h z godzinną przerwą na lunch. 

-Czy dziecko musi być pod opieką rodzica podczas lunchu? 
Dziecko podczas lunchu może zostać pod opieką instruktora. W takim przypadku 
należy dać dziecku bądź przekazać instruktorowi pieniądze na lunch. 

-Czy jest rezerwacja miejsca na lunch? 
Tak, dla Naszej grupy zawsze jest rezerwowane miejsce na lunch.



KONTAKT I REZERWACJA 
www.abactive.pl 

http://www.abactive.pl

