
Wyjazdy narciarskie Włochy – Val di Fiemme – polskie szkółki,
Villa di Bosco

yeticlub.pl/wyjazdy-narciarskie-wlochy/

Hotel Villa di Bosco ***+ w rejonie Val di Fiemme to doskonały hotel z zapleczem wellness położony w niewielkiej
odległości od stoków Ski Center Latemar. Nasi Klienci mogą korzystać z polskiej szkółki narciarskiej w Val di
Fiemme oraz przedszkola narciarskiego z opieką dla dzieci bez opłat. Dla dorosłych szkolenia narciarskie i
snowboardowe bez opłat. HIT ! w terminach ferii zimowych zajęcia The Little Gym dla dzieci !

Wyjazdy narciarskie z polskimi instruktorami – Val di Fiemme

Wyjazdy narciarskie z polskimi instruktorami cieszą się Państwa coraz większym zainteresowaniem.
Szczególnie wśród rodzin z dziećmi, które doceniają to, że mogą zostawić dzieci pod opieką naszych, polskich
instruktorów korzystając z przedszkola narciarskiego lub szkółki narciarskiej dla dzieci starszych i sami zająć się
białym szaleństwem. Hotel Villa di Bosco to kolejny z naszych hoteli klubowych, w którym pełny pakiet szkoleń oraz
bogaty program po nartach nie wiąże się dla Klientów zakwaterowanych w hotelu Villa di Bosco z dodatkowymi
opłatami. Zapraszamy do sprawdzenia dlaczego wyjazdy narciarskie z instruktorami cieszą się aż takim
powodzeniem …

Villa di Bosco

Sprawdzony hotel w rejonie Val di Fiemme
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Ok 5 km od wyciągów Ski Latemar

Dobre zaplecze wellness z basenem

55 km tras w Ski Center Latemar i ponad 110 km tras w rejonie Val di Fiemme

Terminy z karnetem w cenie

35 km od Sella Rondy

W programie

przedszkole narciarskie i szkółki narciarskie dla dzieci w cenie (6 dni x 6 h)

szkolenia narciarskie dla dorosłych w cenie (6 dni x 2 h)

animacje wieczorne dla dzieci

animacje Apress Ski dla dorosłych

szkolenia snowboardowe za dopłatą

 

Wyjazdy narciarskie Włochy – Val di Fiemme – informacje o regionie

Val di Fiemme to jeden z najbardziej znanych regionów narciarsko-snowboardowych na terenie północnych Włoch.
Pomimo braku naturalnej granicy oddzielającej Val di Fiemme i Val di Fassa, są one niezależnymi ośrodkami
narciarskimi, zarządzanymi przez odrębne konsorcja, zrzeszonymi jednak wraz z 11 innymi w obszar Dolomiti
Superski. Oznacza to, iż istnieje możliwość rozkoszowania się jazdą we wszystkich 12 regionach na jednym
karnecie.

Korzystając z karnetu Val di Fiemme mamy do dyspozycji 4 świetnie przygotowane
stacje narciarskie o łącznej długości 100 km tras wraz z nowoczesną infrastrukturą 54
wyciągów. Główny ośrodek doliny nosi nazwę Skicenter Latemar i oferuje narciarzom w
sumie 55 km tas. To właśnie u jego podnóża położony jest nasz Hotel Klubowy – Villa di
Bosco.

 

Wyjazdy narciarskie Włochy – Villa di Bosco

Hotel Villa di Bosco 3*S (Hotel Klubowy) położony jest w miejscowości Stava, obok Tesero, zaledwie 4,5 km od
największej stacji doliny – tzw huśtawki narciarskiej Latemar (Pampeago). Miejsce to stanowi również idealną bazę
wypadową do innych kluczowych stacji Fiemme takich jak: Alpe Cermis (Cavalese) – 8 km, Alpe Lusia/Bellamonte –
20 km, oraz słynna Sella Ronda – 35 km. Przed hotelem znajduje się przystanek skibussa, z którego co kilkanaście
minut kursują darmowe busiki dla narciarzy.

 

Hotel Villa di Bosco to idealne miejsce na wyjazdy narciarskie zarówno dla rodzin jak i dla zaawansowanych
narciarzy. Przyjazna atmosfera, komfortowe, przytulne wnętrza oraz rozbudowana strefa welness z basenem stawia
ten obiekt wśród hoteli najwyższej klasy. Również rodziny z dziećmi docenią bogate zaplecze przygotowane z myślą
o najmłodszych gościach: sala zabaw, przestronny i fantastycznie wyposażony pokój gier, specjalne menu, mini
jadalnia, gdzie dzieci spożywają posiłki pod czujną opieką animatorów oraz kącik kuchenny z lodówką z którego
rodzice mogą korzystać o każdej porze dnia.
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Do dyspozycji gości: bar, recepcja, restauracja, sala telwizyjna, sala zabaw dla dzieci, sala gier, winda,
garaż,narciarnia, Wi-Fi, wellness center (basen, bicze wodne, brodzik dla dzieci, sauna fińska, łaźnia turecka,
jacuzzi, sala fitness, dodatkowo płatne: gabinety masażu oraz piękności).

Pokoje w hotelu Villa di Bosco: Przestronne, jasne pokoje stanowią prawdziwą oazę relaksu. Wszystkie
posiadają panoramiczny balkon, telefon, sejf, TV-SAT, łazienkę z wanną lub prysznicem i suszarką. Ponadto: hotel
dysponuje łączonymi pokojami dla rodzin (dodatkowo płatne).

 

Wyżywienie w Villa di Bosco: Hotelowa restauracja
serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące
wybornym połączeniem kuchni międzynarodowej oraz
regionalnej. Śniadanie podawane jest w formie bogatego
bufetu natomiast obiadokolacja składa się z dwóch posiłków
dziennie (do wyboru z karty menu), bufetu z przystawkami i
sałatkami oraz deseru. Istnieje możliwość zamówienia
potraw wegetariańskich.

 

Wyjazdy narciarskie Włochy 2016 – Villa di
Bosco – terminy i ceny:

Termin Cena Miejsca Uwagi

26.12-02.01.2016 3290 zł

16.01-23.01.2016 2590 zł

23.01-30.01.2016 2750 zł

30.01-06.02.2016 2750 zł

06.02-13.02.2016 3090 zł

13.02-20.02.2016 3090 zł

20.02-27.02.2016 2750 zł

19.03-26.03.2016 3390 zł karnet w cenie

Zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju:

dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł,

dzieci 3-5,99 – opłata stała 650 zł,

dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 750 zł,

dzieci w wieku 10-11,99 – zniżka 300 zł,

w terminie Super Sun dodatkowe zniżki dla dzieci:
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dzieci urodzone po 28.11.2007 (za wyjątkiem dzieci do 5,99 z opłatą stałą) – 750 zł,

dzieci urodzone po 28.11.1999 – zniżka 200 zł

 

Cena zawiera:

zakwaterowanie 7 noclegów,

wyżywienie HB,

skipass (tylko w turnusie Super Sun),

szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni),

przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni),

animacje wieczorne dla dzieci,

atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych,

ubezpieczenie,

opiekę rezydenta

 

Cena nie zawiera

karnetu narciarskiego (za wyjątkiem terminów oznaczonych Free Ski)

transport autokarem,

opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu),

dopłata do szkolenia snowboardowego dla dzieci i młodzieży – 300 zł,

dopłata do pokoju jednoosobowego – na zapytanie,

pokoje rodzinne Suite bez dopłaty przy zniżkach dla dzieci, niezaleznie od ich wieku – 150 zł/os.

 

Przedszkola narciarskie, szkolenia i animacje w cenie:

Wyjazdy narciarskie z przedszkolem i szkoleniami (hotele klubowe), pełny program narciarski wraz ze
szkoleniami narciarskimi i snowboardowymi dla dorosłych, przedszkolami narciarskimi i szkółkami narciarskimi z
opieką nad dziećmi oraz bogatym programem po nartach. dostępny jest dla Klientów bez dodatkowych opłat!
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  Szczegóły szkoleń i programów oraz zdjęcia z ubiegłych lat znajdziecie Państwo klikając na
przyciski znajdujące się poniżej.

 

 

NOWOŚĆ !!! The Little GYM

W terminach ferii: 30.01-06.02; 6-13.02.2016 przygotowaliśmy dodatkową niespodziankę dla
najmłodszych.

Nawiązaliśmy współpracę z międzynarodową marką, The Little Gym, największą na świecie siecią
centrów gimnastycznych, wspierających rozwój dzieci od 4 miesięcy do 12 lat.
Jest to opatentowany program oparty na gimnastyce sportowej/ogólnorozwojowej, który poprawia
koordynację, równowagę, poczucie rytmu i gibkość. Jednocześnie  dzieci rozwijają
umiejętność słuchania, koncentracji oraz zdolność wykonywania zadań ze zrozumieniem. Wszystkie
zajęcia odbywają się przy specjalnie skopmponowanej muzyce, bez rywalizacji za to w atmosferze
dobrej zabawy.

Instruktorzy ze szczecińskiego oddziału The Little Gym (wraz z całym wyposażeniem sali
gimnastycznej) spędzą z nami ferie w naszym Hotelu Klubowym Villa di Bosco.  Dla naszych gości
przewidzieliśmy dwa bloki zajęć:

zajęcia poranne w ramach rozgrzewki przed narciarskiej na stoku oraz zajęcia popołudniowe w
sali gimnastycznej w hotelu.

zajęcia popołudniowe będą podzielone na dwa godzinne bloki: dla młodszych i starszych dzieci.

Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać nie tylko na sali gimnastycznej, ale zabiorą je
ze sobą do domu, będą je wykorzystywać w szkole, na podwórku oraz na stoku narciarskim.

 

Transport, ubezpieczenie i ważne informacje

Cena nie zawiera transportu zorganizowanego, tylko dojazd własny. W wybranych terminach
możemy również zaproponować transport autokarowy do poszczególnych miejscowości – za
dodatkową opłatą. Transport nie jest dedykowany do konkretnego hotelu, tym samym autokarem
mogą jechać osoby do innych hoteli. Zdarza się również, że transport nie jest organizowany przez
nasze biuro, a na trasie przejazdu zdarzają się przesiadki. Ceny transportu autokarowego podane
są w poniższej tabeli:

 

 

Ubezpieczenia

Wszystkie nasze wyjazdy narciarskie  są ubezpieczone, a nasi klienci w cenie wyjazdu zawarte
mają podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna. Istnieje również możliwość rozszerzenia
kwot ubezpieczeniowych bądź dokupienia dodatkowych świadczeń takich jak SKI OC
(odpowiedzialności cywilnej na stoku) i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
Więcej o kwotach ubezpieczeń pod poniższym linkiem
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