
HOTEL
volserhof****

alpe di siusi / sella ronda

29.01 - 05.02.2022
05 - 12.02.2022
19 - 26.02.2022

26.02 - 05.03.2022
 



Kameralny hotel położony w samym sercu miasteczka Völs am Schlern.
Tuż obok wznosi się legendarny masyw Schlern z Seiser Alm i ” Rose
Garden ” króla Laurina. Ostatnie modernizacje hotelu w zakresie pokoi
i strefy wellness potwierdzają standard wysokich 4 gwiazdek. Obecnie
pokoje stanowią połączenie nowoczesnego wzornictwa z naturalnymi
materiałami jak drewno czy kamień. Na szczególne wyróżnienie
zasługują apartamenty typu Wellness Spa Delux z prywatną sauną i
jacuzzi na tarasie.

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.

Hotel volserhof****



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



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



Stoki narciarskie
Region narciarski Alpe di Siusi połączony z Sella Ronda





WELLNESS CENTRE
Bogate centrum odnowy biologicznej oferuje kryty basen wykuty w naturalnej skale, jacuzzi

oraz basen na zewnątrz, sauny (fińska, parowa, sauna na podczerwień z wanną Kneippa),
prysznice z hydromasażem oraz różne strefy relaksacyjne. W centrum SPA mogą Państwo

zamówić masaże i zabiegi kosmetyczne.



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
Animacje dla dorosłych – codziennie po 20.30



CENA 

bez skipassu – 750 euro + 799 pln
ze skipassem, bez szkolenia – 1099 euro + 799 pln
ze skipassem i szkoleniem –  1199 euro + 1299 pln

0 – 1,99 lat – 199 euro
2 – 3,99 lat – 550 euro + 1699 pln
4 – 7,99 lat – 650 euro + 1699 pln

8 – 15,99 lat* – 899 euro + 1299 pln 

DOROŚLI:

DZIECI: przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju

      ze szkoleniem narciarskim (grupy do 4 osób)

      ze szkoleniem narciarskim (grupy do 6 osób)

4 – 7,99 lat – 930 euro + 1699 pln 
ze szkoleniem (grupy do 4 osób)
8 – 15,99 lat* – 1050 euro + 1299 pln 

* ur. między 27.11.2005 – 27.11.2013

pokój 1 osobowy – 120 euro/tydz.
pokój junior suite – 380 euro/tydz.
wellness spa deluxe – 1099 euro/tydz.
2x junior suite connecting – 760 euro/tydz.

local tax – 2,30 eu/os/doba (powyżej 14 lat) – płatność w
hotelu

DZIECI bez zniżek – w pokoju bez rodziców:

      ze szkoleniem (grupy do 6 osób)

 
DOPŁATY:

      przy minimum 5 osobach i dzieci zachowują zniżki



CENA ZAWIERA
7 noclegów, wyżywienie HB, realizację programu, kadrę
instruktorską, opiekę organizatora, zawody, nagrody, podatek
VAT
skipass 6-dniowy: DOLOMITI SUPERSKI – Alpe Di Siusi +
Val Gardena + Sella Ronda

CENA NIE ZAWIERA
ubezpieczenia, dojazdu, lunchy, napojów do obiadokolacji



KONTAKT
anna kowalik

ania@abactive.pl
608 400 418


