
29.01 – 05.02.2022
05 – 12.02.2022
12 – 19.02.2022

HOTEL
OBEROSLER****

MADONNA DI CAMPIGLIO



Świetna lokalizacja, hotel położony w centrum włoskiego kurortu przy
stoku, 10m od wyciągu Spinale! Nowoczesny hotel o ciekawej architekturze,
mistrzowska kuchnia wzbogacająca tradycyjne smaki nowoczesnymi
akcentami. W pokojach: LCD, Wi Fi, telefon, minibar, sejf, balkon.

W pokojach biurko, minibar, sejf, TV HD z satelitą, telefon, WiFi, balkon ze
stolikiem i krzesłami. W łazience przestronny prysznic, suszarka do włosów,
lusterko do makijażu, umywalka, bidet, WC, sety higieniczne.

Nowoczesny bar Apres-Ski, słoneczny taras z muzyką i dobrą zabawą
każdego dnia czeka na gości w hotelu tuż przy wyjściu z gondoli Spinale!

Hotel OBEROSLER****



ZAKWATEROWANIE
Duże i przestronne pokoje z wysokim standardem oraz bogatym wyposażeniem.



RESTAURACJA
HB – bogaty bufet śniadaniowy, wieczorem eleganckie menu z kuchnią włoską i europejską.

 
 



Stoki narciarskie
61 wyciągów, 5 snowparków, trasa Pucharów Świata FIS 

ŁĄCZNIE PONAD 150km TRAS!!!





WELLNESS CENTER
Bogate centrum wellness z niepowtarzalnym widokiem na Campiglio zajmuje 450 m2.

Dodatkowo specjalny basen dla dzieci, kaskady wodne, zewnętrzne jacuzzi i muzyka w tle.



Program sportowy
wykwalifikowana kadra instruktorska
szkolenie narciarskie i snowboardowe: 5,5h 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
Animacje dla dzieci – codziennie 17.30-19.00
W czasie kolacji seans filmowy dla dzieci – godz. 20.00 (opcjonalnie)
Animacje dla dorosłych – codziennie w ramach Apres Ski lub po kolacji



CENA 

bez skipassu – 770 euro + 799 pln
ze skipassem, bez szkolenia – 1099 euro + 799 pln
ze skipassem i szkoleniem –  1199 euro + 1299 pln

0 – 1,99 lat – 120 euro
2 – 3,99 lat – 470 euro + 1699 pln
4 – 6,99 lat – 599 euro + 1699 pln
ze szkoleniem narciarskim (grupy do 4 osób)
7 – 7,99 lat – 699 euro + 1699 pln 
ze szkoleniem narciarskim (grupy do 4 osób)
8 – 11,99 lat* – 899 euro + 1299 pln 
ze szkoleniem narciarskim (grupy do 6 osób)
12 – 16 lat* – 999 euro + 1299 pln 
ze szkoleniem narciarskim (grupy do 6 osób)

DOROŚLI:

 
DZIECI: przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju

4 – 7,99 lat – 899 euro + 1699 pln ze szkoleniem
(grupy do 4 osób)
8 – 15,99 lat* – 1050 euro + 1299 pln ze szkoleniem
(grupy do 6 osób)

pokój bio, junior i mini suite – 80 eu/osoba/pobyt
pokój family room – 100 eu/osoba/pobyt
pokój family suites i suites – 500 eu/pobyt
pokój 1 osobowy – 150 euro/tydzień
pokój 1 osobowy DUS – 230 eu/pobyt
local tax – 2 eu/os/doba (powyżej 14 lat) – płatność w
hotelu

DZIECI bez zniżek – w pokoju bez rodziców:

      * ur. między 27.11.2005 – 27.11.2013
 
DOPŁATY:



CENA ZAWIERA
7 noclegów, wyżywienie HB, skipass, realizację programu,
kadrę instruktorską, opiekę organizatora, zawody, nagrody,
podatek VAT
6-dniowy: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida,
Marilleva (wymagane zdjęcie z danymi z paszportu do skipassu
– JPG prosimy przesyłać mailem na kasia@abactive.pl , dotyczy
dzieci młodszych niż 30.11.2003)

CENA NIE ZAWIERA
ubezpieczenia, dojazdu



KONTAKT
BENIAMIN KWIATKOWSKI
BENIAMIN@abactive.pl

608 400 414


