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Zobacz alpejski Puchar Świata! 
 

Miejsce: Kronplatz (Włochy)  

Termin: 20/01-27/01/2018   

 

Kronplatz (Plan de Corones) to południowotyrolski resort narciarski numer jeden. To nie tylko najwyższa góra 
narciarska w Południowym Tyrolu, ale i najnowocześniejsza.  

144 kilometrów tras zjazdowych i 32 wyciągi najnowszej generacji gwarantują białe szaleństwo bez końca. 
Wiele niebieskich tras, wiele tras czerwonych, a także najtrudniejsze czarne zjazdy dla ekspertów sprawiają, że 
Kronplatz to miejsce dla każdego.  

Zaokrąglony wierzchołek szczytu Kronplatz jest całkowicie bezdrzewny, dzięki czemu trasy są szerokie i 
wyjątkowo nasłonecznione. Z tutejszych stoków roztaczają się malownicze widoki na Alpy Zillertalskie i 
Dolomity.  

Dodatkowo na Kronplatz nie ma kolejek. Tutejsze wyciągi są w stanie w ciągu godziny przewieźć prawie 64.000 
narciarzy. Najdłuższa trasa zjazdowa to trasa Ried – oznaczona na czerwono - ma długość 7 km.  

Prawdziwi profesjonaliści znajdą tutaj dla siebie pięć czarnych, najtrudniejszych tras narciarskich, są to: 
Sylvester (o długości 4950 m), Herrnegg (5100 m), Pre da Peres (866 m), Erta (1610 m) i Piculin (2000 m).  

Czego można chcieć więcej!  

  

Zakwaterowanie i ceny: 

 
Hotel Condor  – San Vigilio www.hotelcondor.com 

 

San Vigilio, to urocza niewielka miejscowość doskonale nadającą się na rodzinne wakacje. Łączy ze sobą 
austriacki spokój i zorganizowanie z włoską otwartością. Brak wielkich hoteli i dużych dyskotek.  
 
Proponujemy zakwaterowanie w cieszącym się świetnymi opiniami, czterogwiazdkowym Hotelu Condor. Hotel 
położony jest w centrum miejscowości San Vigilio i jednocześnie zaledwie 150 m od stoku! Możesz postawić 
samochód na parkingu i nie używać go przez cały tydzień, bez konieczności dostosowywania się do rozkładów i 
tłoczenia się w skibusach. W hotelu jest bar, restauracja, sala zabaw dla dzieci i sala dla dorosłych, z bilardem i 
niewielką strzelnicą. Hotel oferuje bezpłatne wifi. 

Pokoje: Harmonijnie zaplanowane i współcześnie urządzone, wykończone w jasnym drewnie pokoje dla 2, 3 i 4 
osób. Ponadto w ofercie znajdują się rodzinne pokoje łączone 2+2 oraz pokoje typu „conecting” dla 
maksymalnie 2 osób dorosłych i nawet trójki dzieci. 
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Po nartach: Bardzo ładny, 15-sto metrowy basen a także duża strefa 
welness z kilkoma rodzajami saunami i przyjemną strefą relaksu. 

 

Kuchnia: 

• Koktajl powitalny. 

• Śniadania w formie bogatego bufetu. 

• Popołudniowy wybór przekąsek (od 14.00 do 18.00) 

• Czterodaniowe kolacje w formie menu do wyboru, dania wegetariańskie, bufet z sezonowych warzyw i 
produktów ekologicznych. 

• Raz w tygodniu tzw. Gala dinner,  

• Duży wybór regionalnych win, częściowo z rolnictwa ekologicznego. 
 

     
 

Ceny w EUR za osobę zawierają:  

• 7-dniowe zakwaterowanie w wybranej kategorii pokoju 

• wyśmienite wyżywienie  2 posiłki dziennie + popołudniową przekąskę w hotelu 

• 6-dniowy skipass Kronplatz 

• możliwość korzystania z basenu i strefy wellness w hotelu 

• welcome drink na dobry początek 

• ubezpieczenie AXA SKI KL/NNW/OC 

• możliwość uczestnictwa w zawodach narciarskich z nagrodami (sponsorem nagród jest grupa Rossignol ‐ 
Dynastar) 

• opiekę organizacyjną 
 

 

 Pokój 

 

ceny w EUR 

Osoba dorosła 

ur. przed 

26.11.2001 

Junior                    
ur. między 

26.11.2001 a 
27.01.2002 

Dziecko ur. 
między 

28.01.2002 a 
27.01.2006 

Dziecko ur. 
między 

28.01.2006 a 
25.11.2009 

Dziecko ur. 
między 

26.11.2009 a 
28.01.2010 

Dziecko  

ur. po 
28.01.2010 

1-osobowy na zapytanie X X X X X 

2-osobowy 
economy 

840 X X X X X 

3-osobowy 
panorama 

890 825 765 645 490 370 

4-osobowy 
connecting 

950 880 815 685 555 398 
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Ceny (cd): 

UWAGA: w pokoju 3- i 4-osobowym zniżka dla 3. i 4. osoby, 1. i 2. 
osoba są pełnopłatne. 

Masz czteroosobową rodzinę? Zapytaj o pakiet 
rodzinny: snow@toptravel.pl 

 

Cena nie zawiera: 

• dojazdu 

• szkolenia narciarskiego 

• taksy klimatycznej 
 

 
 

 Szkolenie narciarskie: 
 

Szkolenie prowadzone w grupach o różnym stopniu zaawansowania, w tym grupa sportowa – trening na 

tyczkach. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Związku 

Narciarskiego. Niewielkie grupy, szkolenie w języku polskim, odgrodzony stok tylko dla naszych klientów. 

Szkolenie prowadzi szkoła narciarska. 
”
GS TEAM Zakopane”. 

 
Szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania odbywa się w godzinach : 10.00-12.00 i 13.00-15.00 
 

Nie ma konieczności odbioru dziecka na przerwę obiadową pomiędzy 12.00-13.00. Dziecko może pozostać pod 

opieką instruktora. Istnieje także możliwość przedłużenia opieki instruktorów pomiędzy 15.00 a 16.00. (cena 150 

PLN za cały tydzień). 

 
Ceny: 

Pakiet standard  – zajęcia narciarskie w grupie dla dorosłych, 6 dni po 4h/dziennie, – 900 PLN. 

Pakiet junior  – zajęcia narciarskie w grupie dla dzieci powyżej 8. roku życia, 6 dni po 4h/dziennie, – 900 PLN. 

Pakiet baby  – zajęcia narciarskie w grupie 4h dziennie dla dzieci do 8 roku życia, w grupach 3-5 os. – 1.100 PLN. 
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