
Hotel Volserhof **** 
15-22.02.2020

SUN, SPIRIT, SENSES & SPA 
WSZYSTKO, CZEGO TWOJE 

CIAŁO I UMYSŁ POTRZEBUJĄ



POŁĄCZ ENERGIĘ AKTYWNOŚCI  
Z KĄPIELĄ DLA ZMYSŁÓW

- Narciarstwo biegowe z instruktorem 
- Stretching i relaks po nartach 

- Sesje „Zdrowy kręgosłup” 
- Joga i praca z energią witalną na błogi początek dnia 

- Muzyko & Aromaterapia  
- Zabiegi SPA dla ciała i ducha 

- Nocne saunowanie dla dorosłych 
- Wycieczka do South Tyrol Museum of Archeology 

- Spotkanie z „Człowiekiem z lodu” Ötzi 
- Degustacja włoskich win i serów 

- Live music w Daniel’s Bar 

…to tylko część holistycznego programu Sun, Spirit, Senses & Spa



Hotel Volserhof to piękny 4* obiekt położony w malowniczym miasteczku  
Vols am Schlern, w rezerwacie przyrody Schlern-Rosengarten, 6km od kolejki Alpe di Siusi  

i 15km od Bolzano. 
Marką hotelu są eleganckie i nowoczesne pokoje o wysokim standardzie, wyśmienita kuchnia, 

bogate wellness i spa (500 km2) oraz najwyższych lotów obsługa.

Hotelu Volserhof ****  
Pozwól się rozpieszczać i poczuj atmosferę kameralności



NOWOŚĆ! 
ELEGANCKIE  I PRZESTRONNE 

POKOJE 

NOWOŚĆ! 
ZREWITALIZOWANE 

JUNIOR SUITE



JASNE, ELEGANCKIE  
I PRZESTRONNE 

ALPINE SUITE



VOLS AM SCHLERM 
MALOWNICZE 

MIASTECZKO i OGRÓD 
PRZED HOTELEM 



STREFA WELLNESS & SPA 
basen wybudowany wśród ścian z naturalnej skały, 

sauna fińska, łaźnia turecka, kabina na podczerwień, 
 podgrzewane jacuzzi na zewnątrz, 

ścieżka Kneippa



WELLNESS & SPA  
PO METAMORFOZIE



NOCNE SAUNOWANIE  
RYTUAŁY SAUNOMISTRZA 
NAPOJE WYCISZAJĄCE

Zapraszamy Państwa  
na nocne saunowanie  
z atrakcjami!  
Ideą wieczorów jest 
propagowanie poprawnej 
kultury saunowania. 
Wieczór będzie sprzyjał 
relaksowi i odprężeniu  
w strefie basenowej oraz 
saun. Obowiązuje strefa  
beztekstylna.  
Noce saunowanie  
to idealny sposób  
na wypoczynek i nową 
energię witalną

ZATRZYMAJ SIĘ, ZRÓB DLA SIEBIE TO,  
NA CO ZAWSZE BRAKOWAŁO CI CZASU  

PO PROSTU ŻYJ PEŁNIĄ…



Relaks dla spragnionych  
DANIEL’S LOUNGE BAR



Z WIZYTĄ U ÖTZI 
Średniowieczne miasteczko 

BOLZANO zwane „Bramą 
Dolomitów”, w odległości 15 km 

od hotelu, położone  
w pięknej, słonecznej dolinie. 

Idealne miejsce na spacer  
i spotkanie z Ötzi 



Degustacja wina i serów  
rozkosz dla podniebienia



NA NARTACH PO ZDROWIE: 
- Wybitnie tlenowy wysiłek sportowy 

- Zbawienny dla kręgosłupa 
- Angażujący 95% mięśni szkieletowych 

- Budujący odporność organizmu 
- Zdejmujący z pleców i duszy stres i ciężar rutyny 

…A ponadto uczta dla zmysłów, uczucie 
zjednania z naturą, relaks i wzruszenie pięknem 

nieskazitelnej przyrody 

Głęboki oddech 
Tlen w czystej postaci 

Zastrzyk endorfin 
Narciarstwo biegowe  
Bezdroża Dolomitów  
Po prostu Ty i Natura



80 km MALOWNICZYCH TRAS BIEGOWYCH  
Alpe di Siusi - Val Gardena 

Seiser Alm - Gröden



SZKOLENIE NARCIARSKIE  
DLA DZIECI & DOROSŁYCH PREFERUJĄCYCH 

ZJAZDÓWKI 
SZKOLENIE 5h/DZIENNIE 

KAMERALNE GRUPY 
SMOKI (4-5,99 lat) - 1-3 osoby 

DZIECI i MŁODZIEŻ (6-16 lat) - 4-6 osób 
DOROŚLI - 4-7 osób 

NIANIA DLA NAJMŁODSZYCH 
ANIMACJE POPOŁUDNIOWE DLA DZIECI

175 KM TRAS NARCIARSKICH  
NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE, 

TRASY OD NIEBIESKICH PO CZARNE, 
DOSKONAŁE WARUNKI DLA KAŻDEGO



Wyśmienita zabawa  
na torze saneczkowym 

Zaprosimy Państwa na niesamowicie 
energetyzującą atrakcję - zjazdy saneczkowe. 

Region Seiser Alm dysponuje 11 torami 
saneczkowymi o łącznej długości 23 km. 

Większość torów saneczkowych jest 
dostępnych dzięki kolejce górskiej, która 

zapewnia spokojny wjazd i pełen przygód 
zjazd. 

SANECZKOWE SZALEŃSTWO DLA 
WYZWOLENIA DUCHA



Połącz energię aktywności z kąpielą dla 
zmysłów pod okiem nieocenionej Małgosi

Małgorzata Żeleźnicka

Wszystkie bloki zajęć z zakresu fitness & wellbeing poprowadzi znana już Państwu z obozów letnich AB 
active w Margoninie, wysoko ceniona Instruktorka Personalna Małgorzata Żeleźnicka. Jest 

profesjonalistką w każdym calu i pasjonatką aktywności fizycznej, wyznającą zdrowy styl życia i pracę 
z energią, co firmuje swoją doskonałą kondycją i wspaniałym podejściem do ludzi. Osoby trenujące  

z Gosią zyskują wiele… zdrowia, dobrej formy, jak i życiodajnej energii.  
Gosia jest Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego, jak również licznych specjalistycznych 

kursów z zakresu fitness i wellbeing.



SESJE "ZDROWY KRĘGOSŁUP”  
DLA PEŁNIEJSZEGO I RADOSNEGO ŻYCIA BEZ BÓLU 

Specjalnie dla Państwa zaproponujemy zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, zawierające ćwiczenia 
wzmacniające i poprawiające ruchomość kręgosłupa. To  trening skoncentrowany na profilaktyce 
bólów kręgosłupa, utrzymaniu prawidłowej postawy ciała oraz wyrównywaniu powstających 
napięć mięśniowych. Odciążenie kręgosłupa, stabilizacja i mocne mięśnie grzbietu – to  główne 
efekty zajęć. W  dzisiejszych czasach, gdy często przyjmujemy pozycję siedzącą, narażamy 
kręgosłup na nadmierne napięcia i przeciążenia, a  ich konsekwencją są bóle pleców. Specjalnie 
przygotowany zestaw ćwiczeń pozwala złagodzić następstwa nieprawidłowych nawyków 
i zapobiegać ich pogłębianiu. 
Dzięki tym zajęciom: 
– wzmocnimy cały organizm 
– zlikwidujemy ból pleców 
– poprawimy ruchomość kręgosłupa 
– poprawimy stabilizację i czucie głębokie ciała



 
Osoba dorosła 775 eu + 999 zł w pokoju comfort 

dzieci - od 3,99 r.ż. zapraszamy na szkolenie narciarskie i snowboardowe   
0 - 1,99 lata – 200 euro 
2 - 3,99 lat – 550 euro+ 1599 pln – niania na stoku 
4 – 5,99 lata – 599 euro + 1599 pln – ze szkoleniem 
6 – 7,99 lata – 599 euro + 1199 pln – ze szkoleniem 
8 – 15,99 lat – 899 euro + 1199 pln – ze szkoleniem 

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB, skipass dla dzieci, realizację programu 
sportowego i animacyjnego, wellness&fitness&spa dla dorosłych, kadrę instruktorską 
z Polski, opiekę organizatora, live music, degustację wina i serów, wycieczkę do 
Bolzano, zawody sportowe dla dzieci, konkursy, nagrody, podatek VAT. 
Dodatkowo:  
Ubezpieczenie, transport, napoje do kolacji oraz pokoje o podwyższonym 
standardzie za dopłatą  
Nordic pass dla narciarzy biegowych - 90 eu / pobyt 
Szkolenie nordic walking dla dorosłych - 900 zł 
Skipass narciarski 6 dni - 280 eu 
Szkolenie narciarskie 6 dni - 1000 zł

Oferta cenowa SUN, SPIRIT, SENSES & SPA 
HOTEL Volserhof****



NAJLEPSZA AKTYWNA AB TEAM !



AB active Anna Kowalik 
ul. Rzodkiewki 7/2, 02-748 Warszawa 

Ania Kowalik, +48 608 400 418 ania@abactive.pl  
Beniamin Kwiatkowski, +48 608 400 414, beniamin@abactive.pl  

www.abactive.pl 


