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Hotel przy stoku 
Miejsce: Nassfeld / Passo Pramollo  

 (zamieszkaj we Włoszech, szusuj w Austrii)  

Termin: 15/02 -‐ 22/02/2020  

Dojazd:  własny 

 

Nassfeld to jeden z 10 najlepszych ośrodków narciarskich w Austrii. To wszystko za sprawą rozległych terenów 
narciarskich, zachwycających widoków oraz harmonijnemu połączeniu doskonałych warunków narciarskich z 
ponadprzeciętną liczbą słonecznych godzin, które Nassfeld zawdzięcza wyjątkowemu mikroklimatowi. 
Zamieszkaj we Włoszech, szusuj w Austrii! 

Czego można chcieć więcej!  

 
Charakterystyka wyjazdu: 

 włoski hotel zlokalizowany przy granicy z Austrią, 350 m od najbliższego wyciągu ośrodka Nassfeld (ponad 
100 km tras), dojazd do hotelu na nartach! 

 zakwaterowanie na przełęczy, pośród gór z dala od miejskiego zgiełku 

 idealna oferta dla osób, dla których ważniejsza jest wielkość ośrodka narciarskiego i lokalizacja hotelu oraz 
urozmaicona lokalna kuchnia, niż nowoczesny wystrój pokoju 

 szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym również jazda na tyczkach 

 animacje wieczorne dla dzieci, w tym malowanie koszulek, wieczór filmowy i inne 
 

Zakwaterowanie i ceny: 
 

Hotel Al Gallo Forcello   http://www.forcello.com 
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Hotel Al Gallo Forcello    

 

 
Proponujemy zakwaterowanie w trzygwiazdkowym superior Hotelu Al Gallo Forcello, zlokalizowanym 350 
metrów od wyciągów ośrodka Nassfeld. Ten górski hotel położony w pobliżu granicy włosko-austriackiej, jest 
po słonecznej, włoskiej stronie przełęczy Pramollo. Powrót do hotelu możliwy jest na nartach! 
 
Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych. Wszystkie pokoje dysponują TV-SAT, a w 
łazienkach znajdują się suszarki do włosów. Ponadto na miejscu goście mogą korzystać z bezprzewodowego 
dostępu do Internetu. 
 
Do dyspozycji gości przeznaczona jest również strefa wellness z jacuzzi, sauną fińską oraz łaźnią parową. Hotel 
charakteryzuje się urozmaiconą włoską kuchnią z wyborem makaronów, dań mięsnych i rybnych. Szef kuchni 
serwuje również pizzę z pieca opalanego drewnem.  
 
Al Gallo Forcello to doskonały wybór dla tych, którzy pomimo nieco rustykalnego charakteru hotelu docenią 
prawdziwą włoska gościnność w wysokich górach oraz stawiają na świetną zabawę na nartach, gwarantowaną 
przez duży ośrodek narciarski z ponad 100 km tras narciarskich, do których dostęp umożliwia 30 
nowoczesnych wyciągów! 

Ceny w EUR za osobę zawierają: 

• Cena za 7 nocy wraz z wyżywieniem 

• Napoje do kolacji płatne są dodatkowo 

• Ceny za dzieci przy 2 osobach dorosłych w 
pokoju 

• Cena zawiera ubezpieczenie SKI KL/NW/OC 

Cena nie zawiera: 

• dojazdu 

• szkolenia narciarskiego 

• taksy klimatycznej 

 

 

 

 
 

  

Pokój 

 

ceny w EUR 

Osoba dorosła 

ur. przed 

2001 

Dziecko                    
ur. między  

2001 a 2004 

Dziecko ur. 
między 2005 a 

2013 

Dziecko ur. 
między  

2014 a 2017 

Dziecko ur. po 
2017 

2-osobowy  
675 Na zapytanie Na zapytanie 

199 (w łóżku z 
rodzicami) 

25 (w łóżku z 
rodzicami) 

3, 4, 5 -
osobowy  

675 555 390 365 
85 (w łóżku z 

rodzicami) 
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 Karnety: 
 

• 245 EUR – os dorosła urodzona w latach 1955-2000,   

• 185 EUR – junior urodzony w latach 2001-2004 

• 125 EUR – dziecko urodzone w latach 2005 - 2013 

• gratis – dziecko urodzone w roku 2014 i później   
 

 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, – 850 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. – 1.050 PLN. 

 

110 km tras 

narciarskich: 

Czarne: 11 

Czerwone: 69 

Niebieskie: 30 
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