Więcej niż
wyjazdy
narciarskie ze
szkoleniem
Przewodnik po ofercie
całość na: YetiClub.pl

10 lat
Yeti Club.pl
Przez ten czas z naszych wyjazdów narciarskich ze szkoleniami i szkółkami dla
dzieci skorzystało ponad 5000 osób.
W sezonie Zima 2018/2019 przygotowaliśmy dla Państwa kilka niespodzianek.
W ofercie pojawią się nowe regiony np. San Martino di
Castrozza we Włoszech i Hochziger (Pitzal) w Austrii i kilka nowych hoteli. Rozbudowaliśmy też ofertę wyjazdów
ze szkoleniami przed i po sezonie, a na stoku, Państwem
i Państwa pociechami zajmować się będzie jeszcze
większa liczba doświadczonych, polskich instruktorów głównie z Allegra Ski Team i Na Ferie.
Wszystkie rezerwacje w nadchodzącym sezonie przechodzić będą przez własne centrum obsługi, a numer:
94 311 58 25 dedykowany będzie wyłącznie naszym
wyjazdom narciarskim. Jesteśmy przekonani, że takie
rozwiązanie jeszcze bardziej usprawni kontakt z nami
i skróci czas oczekiwania na odpowiedź.
Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy na kolejny,
rodzinny sezon narciarski.
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Z instruktorem nie
tylko na ferie
Krótki przegląd najciekawszych wyjazdów na narty przed i po sezonie.
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Najlepsze hotele
specjalnie dla
Ciebie...
Porady i rekomendacje, zobacz wyjazdy polecane przez naszych specjalistów
Co nas wyróżnia
»» szkółki narciarskie bez dopłat

• dla dzieci, młodzieży i dorosłych

»» starannie wybrane hotele

• sprawdzone osobiście pod kątem jakości

»» najlepsze ceny i wysokie zniżki dla dzieci
• dzieci nawet do 8 lat od 850 zł

»» najlepsi polscy instruktorzy
• z Allegra Ski Team i Na Ferie

Rozpoczęcie sezonu na lodowcu,
sylwester na stoku ze szkółkami
narciarskimi czy wiosenne
szusowanie w Austrii lub Włoszech?
Gdzie warto pojechać na narty w
grudniu czy marcu? Krótki przegląd
najciekawszych propozycji.

Rodzinne
narty ze
szkoleniami
nie tylko na
ferie
Listopadowa rozgrzewka na Pitzalu
Najdzikszy lodowiec w Austrii, gwarancja śniegu i ponad
40 km urozmaiconych tras. Sprawdzone hotele blisko
wyciągów i szkolenia narciarskie dla dorosłych dostępne
bez dodatkowych kosztów (szkółki dla dzieci za opłatą).

Grudniowe Free Ski we Włoszech
Jedna z naszych ulubionych dolin - Val di Fiemme oraz
3 znane i lubiane hotele. Testy nart, nocna jazda na stokach w Cavalese, szkółki dla dzieci i szkolenia narciarskie
bez dopłat i super zabawa po nartach. Tak było w ubiegłym roku, gwarantujemy, że tegoroczne otwarcie sezonu będzie jeszcze ciekawsze.

Przedświąteczne narty i zakupy
Zakupy i świąteczne jarmarki, warsztaty kulinarne i wieczory tematyczne z atrakcjami dla całych rodzin, przybliżające Państwu bożonarodzeniowe włoskie zwyczaje.
Do tego fenomenalny hotel Ravelli i doskonałe trasy Val
di Sole. Liczba miejsc ograniczona.
Infolinia: 94 311 58 25 | YetiClub.pl

Sylwester ze szkółkami dla dzieci: Austria
i Włochy
W tym sezonie Nowy Rok na stoku będziemy witali
w 3 miejscach. W Austrii, w prestiżowym regionie Goldeck oraz we Włoszech: w dolinie Fiemme i okolicach
Val Gardeny. Rok temu wszystkie miejsca na wyjazdy
sylwestrowe sprzedane były już w październiku więc nie
warto zwlekać zbyt długo z decyzją.

Na narty w Marcu
Marzec będzie obfitował w jeszcze większą niż zazwyczaj liczbę niezwykłych eventów. Na przełomie lutego
i marca zapraszamy do hotelu Moerish na super imprezę:
Food & Sznaps. Nauka gotowania, wizyta w lokalnej destylarni czy kolacja na zamku to tylko niektóre z atrakcji
czekających po nartach.
10-17.03.2019 to kolejna edycja Polskich Dni odbywających się we włoskiej Folgarii z polskimi szkółkami dla
dzieci już od 3 lat. Będzie specjalna scena na stoku, występy i przedstawienia, zawody narciarskie z medalami
i rodzinne gry i zabawy.
Pozostałe propozycje na wiosenne wyjazdy ze szkółkami dla dzieci znajdziecie na stronie: YetiClub.pl w zakładce
„Narty w Marcu”.

Wielkanoc i Majówka na nartach
Tegoroczny sezon narciarski zaczniemy szybko i skończymy później niż zazwyczaj. Dla najbardziej zapalonych
narciarzy przygotowaliśmy unikatową propozycję wielkanocnego wyjazdu oraz majówkę na lodowcu z polskimi
instruktorami. Zapraszamy!

Najlepsze
wyjazdy na
ferie
Dla początkujących
Bukowina lub Murzasichle to doskonały wybór dla zaczynających swoją przygodę z nartami. Plusem będzie
niewielka odległość, niska cena oraz całodniowe programy szkoleń i zajęć po nartach. Minusem, mniejsza niż we
Włoszech czy Austrii liczba tras i większy tłok na stokach.
We Włoszech idealnym regionem dla początkujących
jest Folgaria oferująca ok. 100 km tras narciarskich przeznaczonych głównie dla początkujących i rekreacyjnie
jeżdżących narciarzy. W Austrii warto zwrócić szczególną uwagę na region Hochziger położony w pobliżu lodowca Pitzal.

Start Sprzedaży: 3.09.2018

Rok temu miejsca w hotelu Falkensteiner
na Kronplatzu w terminie ferii warszawskich wyprzedały się w ciągu 10 dni. Czy
w tym sezonie padnie nowy rekord?

We wrześniu nawet 400 zł taniej za rodzinę

Duża dostępność hoteli, 100 zł zniżki od
osoby, a dla Stałych Klientów gwarancja
niezmienności ceny. Rabaty dotyczą hoteli Family Club i nie obejmuje dzieci w tzw.
stałej cenie.
Nowe centrum rezerwacji i dedykowana infolinia

Numer: 94 311 58 25 dedykowany będzie
wyłącznie do obsługi wyjazdów narciarskich. Dzięki temu łatwiej będzie się do
nas dodzwonić i szybciej uzyskać wszelkie informacje.

Dla każdego
Najbardziej popularne i najczęściej wybierane włoskie
doliny to Val di Sole i Val di Fiemme. Świetna infrastruktura i niezwykle urozmaicone trasy, wśród których każdy
znajdzie coś dla siebie. Jeśli szukasz bardzo dobrego hotelu spójrz na Ravelli 4*, jeśli chcesz mieszkać tuż przy
wyciągu, to Scoiatollo będzie świetnym wyborem.

Dla zaawansowanych
Jeśli jeździsz dobrze lub bardzo dobrze, to na pewno
docenisz Kronplatz i świetny hotel Falkensteiner Lido.
Doskonałą opcją dla zaawansowanych będzie też hotel
Miramonti położony w prestiżowym rejonie Alpe di Siusi/
Val Gardena.

Jak
rezerwować?
wejdź na stronę YetiClub.pl
i zobacz nasze propozycje lub wpadnij do biura
napisz: biuro@yeticlub.pl
lub zadzwoń: 94 311 58 25 i dopytaj o szczegóły
na adres mailowy prześlemy Ci wszystkie informacje oraz komplet dokumentów

Infolinia: 94 311 58 25 | YetiClub.pl

wyjazdy
polecane
przez naszych
specjalistów
Idealne miejsce na wyjazd z maluchem
Włochy - Folgaria - hotel Eghel
i Club Alpino
Jeden z najlepszych regionów na
wyjazd z maluchami. Wiele łagodnych, niebieskich tras i duża strefa do nauki z najdłuższą
taśmą narciarską w regionie. Blisko stoków i centrum
miasteczka, dzięki czemu Folgaria będzie świetnym wyborem jeśli na wyjazd będziemy chcieli zabrać np. babcię
z niemowlakiem. Szkółki dla dzieci od 3 lat.
Włochy - Val di Fassa - hotel Belvedere i Andes
Kameralny ośrodek (ok. 20 km tras), idealnie przygotowany pod kątem najmłodszych. 3 długie taśmy i duży
teren idealny do nauki. Duża gondola pozwala wjechać
na górę np. z wózkiem, a lokalizacja w miasteczku zachęca do spacerów. Świetna lokalizacja hotelu Andes (przy
wyciągu), szkółki dla dzieci od 3 lat.
Austria - Katchberg - hotel Funimation
Doskonała opcja dla wymagających. Dużo łagodnych,
niebieskich tras i świetna infrastruktura narciarska,
a do tego fenomenalny hotel nastawiony na obsługę
najmłodszych gości. Funimation to bez wątpienia jeden
z najbardziej atrakcyjnych dla rodzin z dziećmi hoteli
w całych Alpach.

Najlepsza kuchnia
Hotel Ravelli - Włochy - Val di
Sole
To bezapelacyjnie najlepszy hotel
jeśli chodzi kuchnię. Rewelacyjne
jedzenie i doskonały serwis, do
tego częste kolacje tematyczne czy wieczory z muzyką na żywo oraz wybitne owoce morza. Idealny hotel dla
smakoszy.
Hotel Falkensteiner - Włochy - Kronplatz
Bardzo wysoki standard i przepyszna, włoska kuchnia.
Śniadania w formie bogatego bufetu i doskonałe, 4-daInfolinia: 94 311 58 25 | YetiClub.pl

niowe obiadokolacje. Dla dzieci osobna sala jadalna i specjalne posiłki, a dla dorosłych raz w tygodniu uroczysta
kolacja przy świecach.
Hotel Moerish - Austria - Goldeck
Smacznie i wykwintnie. Tutejsza restauracja posiada
2 toczki kulinarnego przewodnika Gault Millau odpowiadające gwiazdkom Michelin. Kuchnia międzynarodowa
przeplatana jest tu regionalnymi specjałami, a wszystko
jest świeże i bardzo gustownie podane.

Hotele przy stoku
Austria - Katchberg - hotel Funimation Falkensteiner
Fenomenalny hotel położony
bezpośrednio na stoku (70 km
tras). Aquapark, ścianka wspinaczkowa, 3-piętrowa strefa zabaw i mnóstwo atrakcji dla dzieci.
Pokoje comfort skromniejsze niż
mogłoby to wynikać ze standardu, za to świetne superiory składające się z 3 pomieszczeń.
Włochy - Val di Fiemme - hotel Scoiatlolo Val di Fiemme
Położony przy dolnej stacji wyciągu (ok. 150 metrów dojazd darmowym meleksem) w Pampeago (60 km tras).
Biorąc pod uwagę całokształt: standard, położenie, bardzo fajną strefę wellness, świetne trasy, dobrą kuchnię,
świetną tawernę, to jeden z moich ulubionych hoteli.
Włochy - Val di Fassa - hotel Andes
Tuż przy dolnej stacji wyciągu w Vigo di Fassa. Świetna lokalizacja - przy wyciągach ale zarazem w samym
centrum miasteczka - i fajny standard. Idealny dla rodzin
z dziećmi i początkujących. Zaawansowani narciarze
mogą podjechać 1 km do Pozza di Fassa i wyruszyć na
Sella Rondę.

Dobra cena i wysokie zniżki dla dzieci
Włochy - Val di Sole - hotel Arcangelo3*
Niewielki, uroczy i bardzo lubiany
hotel. Dobra lokalizacja - niecałe
5 km od wyciągów w Marillevie,
smaczna, domowa kuchnia i rodzinna atmosfera. Dzieci do 6 lat
w stałej cenie: 850 zł
Austria - Hochziger/Pitzal - hotel Alpina
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, niewielka (ok.
7 km) odległość od stoków, atrakcyjne zniżki dla dzieci
+ wyjazd na lodowiec. Hotel mający szansę stać się
w tym sezonie prawdziwym hitem.
Włochy - St. Martino do Castrozza, hotel Savoya
i Belvedere
Nowość!1 km od wyciągów i bardzo atrakcyjne ceny.
W luksusowej Savoyi (ogromne pokoje, super jedzenie)
dziecko do 8 lat kosztować będzie tylko 850 zł - ze
szkółkami w cenie.

