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 Sella Ronda, ferie dla prawdziwych narciarzy 
 
Miejsce: Arabba (Włochy) 
Termin: 23/01 ‐ 30/01/2021 
Dojazd: samochód lub autokar 
 
Miejscowość Arabba nie jest duża. To stacja narciarska położona na styku regionów Trentino i Veneto, nieopodal 
Marmolady czyli najwyższego masywu Dolomitów. Arabba znajduje się na słynnej Sella Rondzie i jest doskonałym 
punktem wypadowym do eksplorowania tej trasy. Położenie ponad 1600 m n. p. m. gwarantuje doskonałe 
warunki śniegowe. Głównym terenem narciarskim samej Arabby są trasy na Porta Vescovo (2600 m.n.p.m.). To 
góra ceniona przez narciarskich koneserów, oferuje trasy na każdy poziom zaawansowania a widoki należą do 
najpiękniejszych w całych Dolomitach. Ze szczytów Porta Vescovo prowadzą liczne trasy na przełęcz Passo Pardoi 
(kierunek Sella Ronda) i Passo Padon (kierunek Marmolada). Bez problemów przedostaniemy się także do Canazei 
i na stoki wokół Corvary. Świetnie rozbudowana sieć wyciągów, umożliwiająca sprawne przedostawanie się do 
sąsiadujących z Arabbą rejonów narciarskich jest wielkim atutem tej stacji. Jest to również bardzo atrakcyjny teren 
dla amatorów wycieczek na skitourach (pomagamy w rezerwacji przewodników) a także jazdy poza trasami. Z 
karnetem Dolomiti super ski bez problemów można też zrobić sobie wycieczkę na Kronplatz lub do słynnej Cortiny 
d’Ampezzo. Wybierając się w te 2 miejsca trzeba już skorzystać z samochodu. A po nartach można zregenerować 
siły w barach apres-ski, których jest w Arabbie trochę mniej niż w Corvarze ale na pewno nie będziecie się tutaj 
nudzić. Czego można chcieć więcej! 
 
 

Hotel Olympia ***        www.arabba.com 
Zakwaterowanie: 
Rodzinny, górski hotel gwarantujący dobrą atmosferę i wspaniałe widoki na całą miejscowość oraz okalające ją 
góry. Typowy hotel 3*, dysponujący pokojami dwuosobowymi z maksymalnie dwoma dostawkami. W hotelu jest 
winda, sauna, jacuzzi, sala telewizyjna i oczywiście restauracja. Przy dobrej pogodzie przed hotelem aranżowany 
jest bar apres-ski, w którym można odprężyć się po narciarskich trudach. Hotel posiada narciarnię przy dolnej 
stacji wyciągu krzesełkowego Burz. Tam zostawiamy sprzęt i do hotelu jest 6 min. piechotą. Nie ma potrzeby 
korzystania z samochodów czy skibusów. Przy hotelu jest darmowy parking zewnętrzny, garaż kosztuje 10€ za 
dobę. Lokalizacja hotelu pozwala na to by być naprawdę pierwszymi na stoku i napawać się „sztruksem” zamiast 
tracić czas w samochodach i skibusach. 
 
Wyżywienie: 
- Śniadania w formie bufetu. 
- Kolacje serwowane: przystawka, makaron do wyboru, danie główne do wyboru z 3 propozycji, deser, dodatkowo 
bufet sałatkowy. 
 
Ceny: 
Cena za 7 nocy wraz z śniadaniami i obiadokolacjami. 
Napoje do kolacji płatne są dodatkowo 
Ceny za dzieci przy 2 osobach dorosłych w pokoju: 
 

Osoba dorosła Dziecko do lat 3 Dziecko 3 – 6,99 lat Dziecko 7-11,99 lat Dziecko powyżej 12 lat 

610 EURO Gratis 360 EURO 410 EURO 460 EURO 

Na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna w wysokości 1EURO dziennie od osoby. 
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Dojazd: 
Własnym samochodem, z centrum Warszawy pod hotel Olympia jest 1360 km 
lub autokar z Warszawy/Katowic 
Wyjazd w piątek wieczorem 22.01.2021 
Powrót w niedzielę rano 31.01.2021 
Cena: 400 PLN/osoba 

 
Karnety 6 dni Arabba Marmolada: 
254 EUR – osoba dorosła,   
178 EUR – junior (ur. po 28.11.2004),  
229 EUR – senior (ur. przed 28.11.1955) 
 

Karnety 6 dni Dolomiti Superski: 
292 EUR – osoba dorosła,   
204 EUR – junior (ur. po 28.11.2004),  
263 EUR – senior (ur. przed 28.11.1955) 
 

Ubezpieczenie AXA Ski: 
80 PLN/osoba obejmuje: 
Koszty Leczenia do 10 000 EUR, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków do 2 000 EUR, bagaż podróżny do 200 
EUR, Odpowiedzialność Cywilna poszerzona o amatorskie uprawianie narciarstwa do 10 000 EUR, Koszty 
Ratownictwa do 5 000 EUR, Sprzęt Sportowy do 700 EUR 
 

Szkolenie narciarskie: 
Szkolenie prowadzone w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego. Niewielkie grupy, szkolenie 
w języku polskim. 
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 200 
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, – 950 PLN 
Pakiet baby – zajęcia narciarskie w grupie 4h dziennie dla dzieci do 8 roku życia, w grupach 3 – 5 os. – 1100 PLN 
 

Rezerwacja bez ryzyka – specjalne warunki rezerwacji i ewentualnej anulacji wyjazdu: 
Rezerwacja tylko 500 PLN/osoba w momencie podpisania umowy. 
Dopłata do całości na 14 dni przed wyjazdem (08.01.2021) 
Anulacja rezerwacji bez podawania przyczyny jest możliwa: jeśli nastąpi do 14 dni przed datą rozpoczęcia 
wyjazdu, potrącamy jedynie wpłacony depozyt. 
Zamknięcie granic Polski lub Włoch, zamknięcie wyciągów lub hotelu powoduje anulację wyjazdu wraz z pełnym 
zwrotem wpłaconych pieniędzy w każdym terminie.  Rezerwując wakacje z Top Travel zyskujesz pewność, że w 
przypadku zamknięcia granic lub zamknięcia obiektu, zwrócimy Ci 100% wpłaty – przelewem, nie w formie 
vouchera .Zwroty kosztów wyjazdu z tego tytułu będą realizowane w ciągu 14 dni od daty anulowania wyjazdu.  
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