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Alpe di Siusi
ONLY FOR ADULTS
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FIE  ALLO  SCHILLAR

Malownicza miejscowość i gmina we

Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga,

w prowincji Bolzano.

Otaczają ją ogromne Dolomity, klimat

nadaje również infrastruktura i bliskość

wielu szlaków turystycznych. 

Alpe di Siusi jest mekką trekkingową oraz

największą halą w Europie, co daje

ogromne możliwości również rowerowe. 



HOTEL  VOLSERHOF****

Piękny 4* kameralny hotel położony w

rezerwacie przyrody Schlern-Rosengarten,

6km od kolejki Alpe di Siusi, 15km od

Bolzano,

eleganckie i nowoczesne pokoje o wysokim

standardzie,

wyśmienita kuchnia,

bogate wellness i spa (500 km2).



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. 



Wykwintne jedzenie: bogaty bufet

śniadaniowy



OBIADOKOLACJE  W
RESTAURACJACH  

Wieczorne posiłki spędzimy w słynnych,

regionalnych, włoskich restauracjach

delektując się lokalną kuchnią. Do wyboru

wachlarz lokali, takich jak: Restaurant

Binderstube, Auf dem Kirchplatz:

Romantik Hotel Turm*****, Bar Flora Alpin

Roof, Pizzeria Tschafon.



DEGUSTACJA WINA 

I  SERÓW

Zabierzemy Was do lokalnej winnicy, do której

nie każdy ma dostęp. Klimatyczne miejsce z

tym, co lokalna kuchnia ma najlepszego do

zaoferowania dla podniebienia. 

Wyroby mieszkańców będzie można skosztować

podczas  degustacji wina i serów. 



Bogate centrum odnowy biologicznej

oferuje basen zewnętrzny, kryty basen

wykuty w naturalnej skale, jacuzzi.



Sauny (fińska, parowa, sauna na podczerwień z wanną

Kneippa), prysznice z hydromasażem oraz różne strefy

relaksacyjne, masaże i zabiegi kosmetyczne.



TENIS
Oferujemy codzienne zajęcia tenisowe.

Zajęcia odbywać się będę na dwóch kortach
z podziałem na poziom zaawansowania.

Zaopiekują się Wami na korcie dwie osoby:
lokalny Instruktor oraz nasz z kadry AB
active. 



SELLA RONDA
Znana Wam dobrze z nart tzw. karuzela
narciarska również jest popularnym
miejscem trekkingowym oraz rowerowym.

Połączone ze sobą wyciągami i trasami
ośrodki tworzą 40-kilometrową pętlę, 

 łączącą cztery przełęcze - Passo
Campolongo, Passo Gardena, passo Sella i
Passo Pordoi. 



BIKE  & E-BIKE

Górskie wycieczki rowerowe w sercu Dolomitów? Oferujemy grupy

początkujące oraz zaawansowane. Tak, aby każdy z Was mógł skorzystać z

pełnej wrażeń możliwości zwiedzania okolicy na dwóch kółkach.

Na miejscu jest możliwość wypożyczenia rowerów, również elektrycznych. 

TREKKING

Alpe di Siusi i okolice oferują mnóstwo szlaków na codzienny trekking.

Atrakcyjnymi miejscami są m.in. jezioro Lago di Fie oraz zamek Prosels. 

Wszystkie miejsca otaczają niesamowite Dolomity - światowe dziedzictwo

UNESCO 



PROGRAM BIKE & HIKE 



LAGO DI FIE
Otoczone jodłami i zdominowane przez masyw Sciliar, Laghetto di
Fiè znajduje się nad wioską o tej samej nazwie. Jest to nie tylko
cel pieszej wycieczki, ale przy jeziorze zaczyna się szeroka gama

szlaków turystycznych. 



BOLZANO - Z WIZYTĄ U ÖTZI
Średniowieczne miasteczko  zwane „Bramą

Dolomitów”, w odległości 15 km od hotelu, położone
w pięknej, słonecznej dolinie. Idealne miejsce na

spacer i spotkanie z Ötzi.



ZAMEK PROSELS FIE
Został zbudowany około 1200 roku przez hrabiów von Völs,

arystokratycznych sług biskupów Bressanone. Na początku
XVI wieku został rozbudowany i przebudowany przez

gubernatora Tyrolu Leonharda von Völs w renesansowy
zamek. 



OFERTA CENOWA - os. dorosła od 799 eu + 699 pln 

Pokój jednoosobowy 150 eu/ pobyt , dopłata do DUS 300 eu/pobyt

Pokój junior suite / junior suite Alpine 300 eu/pobyt

Pokój wellness room 999 eu / pobyt

Szkolenie tenisowe w grupie, sparingi 2,5h dziennie 330 eu 

Wejścia / zwiedzanie - zamek, muzeum 

Lunche na kortach / podczas wycieczek

Wypożyczenie roweru

Dojazd 

Ubezpieczenie NNW+KL

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji 3% wartości oferty

Tourist tax – 2,30 eu za os/dzień

Ubezpieczenie Uniqa - Multitravel 25 eu/ osoba / pobyt

Lunch i obiadokolacje 

DOPŁATY:
Zakwaterowanie hotel Volserhof 4*

wyżywienie BB

wejście do bogatej strefy spa - basen zewnętrzny i wewnętrzny,

świat saun i relax room

wycieczki trekkingowe

Realizacja programu E-bike i Hiking

program sportowo-animacyjny

aktywne powitanie poranka

wyjazd do winnicy z testowaniem wina i serów

wycieczka do Bolzano i muzeum Otzi

ognisko w górach z poczęstunkiem

opieka organizatora

podatek VAT

W CENIE:



Zapisz się:
KAS IA  GRADOWSKA

KAS IA @ ABAC T I V E .P L
T E L .  +48  608  400  980

WWW . ABAC T I V E .P L
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