
Hotel Volserhof ****

SUN, SPIRIT, SENSES & SPA 
WSZYSTKO, CZEGO TWOJE 

CIAŁO I UMYSŁ POTRZEBUJĄ
Alpe Di Siusi + Val Gardena



POŁĄCZ ENERGIĘ AKTYWNOŚCI  
Z KĄPIELĄ DLA ZMYSŁÓW

-Stretching i relaks 
-Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” 

-Joga i praca z energią witalną na początek dnia  
-Muzyko & Aromaterapia 

-Zabiegi SPA dla ciała i ducha 
-Nocne sanowanie dla dorosłych 

-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.



NOWOŚĆ! 
ELEGANCKIE  I PRZESTRONNE 

POKOJE 





VOLS AM SCHLERM 
MALOWNICZE 

MIASTECZKO i OGRÓD 
PRZED HOTELEM 



Hotel położony jest w urokliwym miasteczku Vols am Schlern - idealne miejsce na krótkie 
zwiedzanie i poznanie wpływów włosko-niemickich, klimatyczne kościółki, zamek, jeziorko 
oddalone kilka km, muzea.

Vols am Shlerm



Oddalone o 20km od hotelu Bolzano przyciąga swoimi architektonicznymi zabytkami.  
Klimatyczne miasteczko z piękna starówką, lokalnymi sklepami oraz kameralnymi 
restauracjami, gdzie można spróbować regionalnej kuchni.  
Możliwość przejazdu busem spod hotelu - koszt biletu to około 2,5 euro.

Bolzano



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

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

ścieżka Kneippa







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



REZERWACJA I KONTAKT 
www.abactive.pl 


