PRZYGODA NARCIARSKA W SERCU ALP
Vipiteno – Ośrodki narciarskie: Racines, Ladurno, Monte Cavallo
Termin: 28.01–06.02.2022
Symbol imprezy: NPA 01
Cena: zależna od wybranego wariantu zakwaterowania.
Zaliczka: 900 PLN
Vipiteno (950 m n.p.m.), to jedno z najpiękniejszych miasteczek Południowego Tyrolu, a w
jego kościołach przechowywane są cenne skarby sztuki z epoki gotyku. Położone na południe
ok. 15 km od przełączy Brennero Vipiteno jest pierwszym miastem na terenie Włoch i
zarazem najważniejszym w górnej części doliny Valle Isarco.
Trzy ośrodki narciarskie w ramach jednego karnetu. W okolicach Vipiteno, Racines i Colle
Isarco dostępne są różne modele karnetów narciarskich. Aby móc w pełni korzystać z białego
szaleństwa, polecamy południowotyrolski karnet Wipptal. Obejmuje on 3 ośrodki
narciarskie: Monte Cavallo, Racines-Giovo i Ladurns, jak również wyciągi dla początkujących
Prosty, nieskomplikowany i zróżnicowany model to bilet na tydzień wczasów pełnych
kontrastów i różnorodnych panoram. Trzy ośrodki narciarskie oraz mnóstwo różnorodności i
panoram górskich. Bez czekania, bez kolejek przy kasie, głównie nowoczesne wyciągi i
świetne stoki - czego więcej może pragnąć serce narciarza korzystając z najlepiej
przygotowanych stoków w całych Alpach.
OŚRODEK NARCIARSKI - MONTE CAVALLO – ROSSKOPF, tutaj białe szaleństwo ma miejsce
w najczystszej postaci. Na narciarzy czeka 20 km naśnieżonych i doskonale przygotowanych
stoków. Do dyspozycji są wszystkie stopni trudności - szlaki niebieskie, czerwone i czarne.
Dzieci i początkujący mogą próbować sił na oddzielnym terenie dla początkujących doświadczenie narciarskie dla całej rodziny! Krótkie czasy oczekiwania, słoneczne trasy i
imponujące panoramy zachwycą serce narciarza.
OŚRODEK NARCIARSKI – RACINES-GIOVO - RATSCHINGES-JAUFEN, krótki przejazd przez
zachwycającą dolinę Val Racines i już jest się na miejscu na dolnej stacji nowej kolejki Val
Racines. Już podczas wygodnej jazdy w górę najnowocześniejszą kolejką z 8-osobowymi
wagonikami można podziwiać fantastyczną zimową panoramę, która tylko wyostrzy apetyt
na piękny dzień na nartach. Na górze, na wysokości 2150 metrów, otwiera się szeroka i
niezwykle klimatyczna przestrzeń, która przyciąga wszystkich miłośników białego szaleństwa.
Tutaj zaczyna się zabawa na śniegu - carving, snowboard i rakiety śnieżne.
OŚRODEK NARCIARSKI – LADURNO – LADURNS, w dolinie Pflerschtal – Val di Fleres oznacza
świeżą i szybką jazdę na nartach i jest regularnie nagradzany przez rozmaite portale
narciarskie jako wiodący mały ośrodek narciarski. 16 kilometrów tras na wszystkich
poziomach trudności to doskonałe warunki dla rodzin, początkujących i doskonalących swoje

umiejętności. Ponadto czeka na Państwa 6,5-kilometrowy tor saneczkowy prowadzący od
stacji górskiej przez las do parkingu. Sanki można wypożyczyć na miejscu w stacji w dolinie!
Hotel Maibad znajduje się w idealnym miejscu w Vipiteno, pięć minut spacerem od
zabytkowego centrum miasta i zaledwie 200 metrów od przystanku autobusowego.
Hotel znajduje się bezpośrednio przed dolną stacją kolejki linowej Monte Cavallo i
15 km od wyciągów Ladurns i Racines. Rodzina Aukenthaler, wita w Maibad,
trzygwiazdkowym hotelu idealnym dla tych, którzy kochają rodzinną i przyjazną
atmosferę. Od ponad 40 lat, od 5 pokoleń dbają o dobre samopoczucie Gości.
Zrelaksujesz ciało i duszę, w centrum odnowy (sauna fi ńska, łaźnia turecka oraz
jacuzzi) lub dla bardziej wysportowanych istnieje możliwość treningu w dobrze
wyposażonej siłowni. Wreszcie, gdy nadejdzie wieczór, daj się zachwycić
wykwintnymi daniami przyrządzonymi w hotelowej restauracji przez właścicieli
Herberta i Brigitte. Jak w domu!
Warianty zakwaterowania:






3 100 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 2-3 osobowym
3 950 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 1-osobowym (ilość ograniczona)
GRATIS dzieci do 2 lat zakwaterowane z dwoma dorosłymi
2 150 PLN dzieci do 6 lat zakwaterowane z dorosłymi
2 650 PLN dzieci do 15 lat zakwaterowane z dorosłymi

Cena zawiera:



7 noclegów w hotelu Sport Hotel www.maibad.com zgodnie z wybranym wariantem
zakwaterowania w pokojach z łazienką (suszarka do włosów), telewizorem;
wyżywienie – obiadokolacja w dniu przyjazdu; podczas całego pobytu: śniadania
(bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet sałatkowy, deser i woda); śniadanie
oraz jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;



korzystanie z hotelowego centrum SPA;



opiekę pilota - rezydenta;
przejazd komfortowym autokarem na trasie Opole – Vipiteno – Opole;
ubezpieczenie UNIQUA MULTITRAVEL;
opłatę pobytową;
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.









Cena nie zawiera:



Uwagi:

karnetu narciarskiego;
napojów do obiadokolacji innych od wskazanych w ofercie.






Przyjazd do hotelu w godzinach południowych w sobotę 29.01.2022. Zakwaterowanie
od godziny 14.00.
W sobotę 05.02.2022 po śniadaniu wykwaterowanie do godz. 10.00. Czas wolny do
obiadu. Wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Przyjazd do kraju w niedziele 06.02.2022 w godzinach porannych.
Wyjazd połączony jest równolegle z programem trekkingowym na rakietach
śnieżnych. Patrz w dziale trekking – Kryształkowe szlaki. Możliwość uczestniczenia w
trekkingu z dowolnym wyborem dnia za dodatkową opłatą na miejscu za
przewodnika górskiego – 20 EUR (dzień/osoba). Możliwe jest także wypożyczenie
rakiet śnieżnych na miejscu – 10 EUR (dzień/osoba).

Z karnetem narciarskim „Südtiroler Wipptal” masz dostęp do terenów narciarskich Monte
Cavallo, Ladurns i Racines-Giovo / Malga Calice, a tym samym łącznie 70 km tras. Obszar ten
rozciąga się na wysokości od 948 do 2120 m i jest jednym z najnowocześniejszych w
Południowym Tyrolu.
Ceny karnetów narciarskich – 3 ośrodki narciarskie. Wysoki sezon – 30.01 – 19.03.2022
Dni

Dorośli

Junior urodzeni
po 01.12.2005 roku

Senior urodzeni
przed 01.12.1956 roku

1

52,00 €

36,00 €

47,00 €

2

101,00 €

71,00 €

91,00 €

3

149,00 €

105,00 €

135,00 €

4

191,00 €

134,00 €

173,00 €

5

229,00 €

161,00 €

207,00 €

6

263,00 €

185,00 €

238,00 €

Uwagi dotyczące karnetu:





Aby otrzymać zniżki lub gratisy dla: seniorów, juniorów i niemowląt należy osobiście
okazać w biurze sprzedaży karnetów własny dowód osobisty.
Dzieci urodzone po 01.12 2013 roku otrzymują skipass gratis łącznie z zakupionym
karnetem przez osobę dorosłą – opiekunem.
Seniorzy urodzeni przed 01.12.1941 rokiem otrzymują skipass gratis.

