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WŁOCHY – VALLE ISARCO 

WCZASY NARCIARSKIE ZE SZKOLENIEM DLA DZIECI I 

DOROSŁYCH PROWADZONYM PRZEZ KADRĘ 

INSTRUKTORSKĄ MEGA 

 
Organizatorami wyjazdu są: BIURO PODRÓŻY ANTAVIA - KRAKÓW ,które zapewnia 

transport , zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie i inne zawarte w ofercie oraz 

wystawia fv do siedmiu dni od zakończenia imprezy. 

PROFESJONALNE STUDIO REKREACJI MEGA – SIEMIANOWICE kadrę instruktorską, 

szkolenie narciarskie, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 

odpowiedzialne jest za kontakt z klientami. 

 
 

MIEJSCE: Valle Isarco (Eisacktal) to rozległy rejon narciarski, ciągnący się wzdłuż rzeki Isarco  

w Dolomitach i Alpach Zillertalskich. Największym ośrodkiem sportów zimowych jest tu Plose – 2486 

m n.p.m., górujący nad Bressanone (Brixen) ze słynną, najdłuższą w Południowym Tyrolu trasą 

Tramesch o długości 9 km (z czego 7.7 km to odcinek czarny). Niewiele mniejsze są stacje: 

widokowy Gitschberg-Meranza i położony po przeciwnej stronie doliny Jochtal-Valles, gdzie 

znajdziemy doskonałe trasy zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. 
 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL PANORAMIK*** – położony na wzniesieniu z przepięknym widokiem, 

niedaleko centrum średniowiecznej miejscowości Rio di Pusteria (Mühlbach) ok. 6 km od stoków 

narciarskich ośrodka Gitschberg – Jochtal i 10 km od miasteczka Brixen (Bressanone). Hotel 

prowadzony przez tyrolską rodzinę, posiada komfortowo urządzone pokoje 2,3,4-osobowe z 

łazienkami, suszarką do włosów, telefonem, TV SAT, sejfem, WIFI (odpłatnie). Do dyspozycji gości 

centrum welness: basen, brodzik dla dzieci, sauna, kabina, łaźnia turecka; solarium i masaże 

(odpłatnie); winda, narciarnia, restauracja, tradycyjny stube, parking. 

 

WYŻYWIENIE – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 4-daniowe: bufet sałatkowy, pierwsze i 

drugie danie, deser, napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.  
 

  
PROGRAM IMPREZY:  
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1/2 dzień: wyjazd z KATOWIC lub TYCHÓW w godzinach wieczornych ok. 23.45. Przejazd przez 

Czechy, Austrię i Włochy (trasa ok. 970 km). Przyjazd do Rio di Pusteria około godz. 14.00, 

zakwaterowanie w hotelu od 15.00, obiadokolacja. Nocleg. 
3-8 dzień: realizacja programu – białe szaleństwo na stokach Valle Isarco!!  

9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski ok. godz. 10.  

9/10 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

 
 

 

 

TERMINY I CENY : 

KOD TERMIN CENA ZA OSOBĘ  

 

VIP-01 13-22.01.2020 2900,00 zł 

 

 

DOPŁATY I ZNIŻKI:   

dzieci 7-13,99 lat –2500 (jako 3,4 osoba w pokoju z rodzicami) 

osoba pow.14 lat – 2720(jako 3 i 4  osoba w pokoju ) 

dojazd własny – zniżka 200 zł 

dopłata za pokój 1-osobowy 650 zł 

dopłata do SZKOLENIE DLA DZIECI (5-6 GODZIN DZIENNIE) 600 zł 

dopłata do SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH (2,5-3 GODZINY DZIENNIE) 400zł. 

 

 

 

CENA ZAWIERA: 

 Transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek) 

 7 noclegów w hotelu (pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 razy dziennie (kuchnia włoska): śniadania, obiadokolacje 

 codzienny dowóz na stoki 

 opiekę pilota podczas przejazdu, rezydenta podczas pobytu  

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL do 60000 Euro, NNW do 15000 zł, OC do 30000 Euro, 

bagaż 1000 zł i klauzula kwarantanny  
 składkę TFG i TFP 

 podatek Vat 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 opłaty klimatycznej w hotelu dla os pow.14 lat 1,9E/dzień  

 możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji: 5,43% 

wartości imprezy (do 7 dni od podpisania umowy / wpłaty zaliczki), KL podczas 

trwania imprezy rozszerzone o choroby przewlekłe: 120 zł 

 napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne 

 karnetów narciarskich (płatne obowiązkowo w autokarze) 

 kaucji zwrotnej za skipass: 5 E 

 świadczeń nie wymienionych w ofercie 
 

Cena skipassu zima 2022/2023: 4+2 Skipass V.ISARCO-SUPERSKI -  
 

 

Cena w Euro Niski sezon 08.01-28.01.2023 

12.03 -10.04.2023 

Wysoki sezon 29.01-11.03.2023 

Dorośli 294 € 327 € 

Junior 206 € 229 € 

Senior 265 € 295 € 

Bambino skipass bezpłatny w towarzystwie osoby dorosłej (ur po 26.11.2014) 

 

Junior: ur po 26/11/2006, Senior: ur przed 26/11/1957 
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Uwaga! Przewóz bagażu: 1 para nart lub snowboard (w pokrowcu), torba na buty, 1 szt. 

bagażu głównego (max. 20 kg). Nadbagaż płatny 50 zł/szt.  
 

Zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ 

(WYDAWANEJ BEZPŁATNIE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ) 
 

 
Aktualne informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na 

stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych po wybraniu 

docelowego kraju  podróży. 

 

INFORMACJA I ZAPISY: JANUSZ KOMENDA 602 487 305,  

mail: megaplywanie@megaplywanie.pl 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

