
SZWAJCARIA - DAVOS 
HOTEL HILTON 4*

RODZINNY WYJAZD NARCIARSKI  -  Z IMA 2021

Polskie Szkółki Narciarskie i Szkolenia Narciarskie

W skrócie:
Polskie Szkółki Narciarskie

z opieką dla dzieci na
stoku, 6 dni x ok 6 godzin

BEZ DOPŁAT!
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Szkolenia narciarskie dla
dorosłych, 6 dni x 2 godziny

BEZ DOPŁAT!

Wysoki standard hotelu

Odległość od wyciągów
ok.1000 m

120 km tras narciarskich7 noclegów dla 4 osób w apartamencie dwupokojowym,
śniadania,
szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych (2 h x 6 dni),
przedszkole i szkółkę narciarską dla dzieci oraz młodzieży (6 h x 6
dni),
animacje wieczorne dla dzieci,
ubezpieczenia,
opieka rezydenta.

parking zewnętrzny – gratis, parking podziemny 18 CHF/noc,
opłata klimatyczna 5,9 CHF/os/dzień,
lunch – 15 CHF / dziecko/dzień,napoje do obiadokolacji (płatne
dodatkowo),
karnetu,
dopłata do pok. 1 os. – 1700 zł.

Cena zawiera:

Cena nie zawiera

Animacje po nartach

Wyjazd narciarski do Szwajcarii 2021
06-13 .02 |  13 -20 .03 |  20-27 .02 |  27 .02-06.03 |  06-
13 .03 |  13 -20 .03 |  20-27 .03 |  27 .03-03 .04 .2021

Przedszkola narciarskie, szkolenia i animacje w cenie!
Uczestnikom naszych wyjazdów narciarskich w cenie wyjazdu
oferujemy pełny program narciarski wraz ze szkoleniami
narciarskimi i snowboardowymi dla dorosłych, przedszkolami
narciarskimi i szkółkami narciarskimi  z opieką nad dziećmi oraz
bogatym programem po nartach.

4490 zł/os dorosła - pobyt, wyżywienie HB, ubezpieczenie, program

dzieci do 2,99 lat – stała cena 100 zł,
dzieci w wieku 3-11,99 lat – stała cena 1940 zł,
dzieci w wieku 12-17,99 – stała cena 2550 zł.

Cena wyjazdu:

Zniżki dla 3 i 4 os w pokoju

Nowoczesne centrum
fitness, pokój relaksacyjny,

sauna, łaźnia parową

Idealna propozycja dla narciarzy
ceniących sobie wysoki standard

zakwaterowania i bliskość stoków. 
 

Ze wzgledu na wysokie zniżki dla
dzieci nawet do 17 lat będzie to też

świetny wybór dla rodzin z nieco
starszymi pociechami.



Stoki są otwarte, wjazd bez
testów i kwarantanny, powrót do
Polski prywatnym samochodem

bez obowiązku kwarantanny!
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Hotel Hilton Garden Inn 4* - Davos
BLISKO STOKÓW, WYSOKIE ZNIŻKI  DLA DZIECI  DO
17 LAT ,  ŚWIETNY STANDARD,  W CENTRUM

Hotel Hilton Garden Inn 4* usytuowany w centrum miasteczka Davos. 
 Obiekt dzieli 1 km od kolejek linowych Schatzalpbahn i Parsenn oraz
1,5 km od stacji kolejowych Davos Dorf i Davos Platz.  Goście hotelowi
mogą skorzystać z darmowego skibusa, którego przystanek znajduje
się przed hotelem.Obiekt oferuje nowoczesne centrum fitness, pokój
relaksacyjny, saunę, łaźnię parową, bezpłatne WiFi oraz ogrzewane
szafki na sprzęt narciarski. Hotel akceptuje zwierzęta, za dodatkową
opłatą 30 CHF. Za dodatkową opłatą można korzystać z parkingu w
garażu podziemnym.

Hotel posiada kilkadziesiąt komfortowo urządzonych pokoi. W każdym
pokoju znajduje się telewizor z płaskim ekranem i dostępem do
kanałów kablowych, sejf, mała lodówka, zestaw do parzenia kawy i
herbaty, biurko z ergonomicznym krzesłem biurowym, a także łazienka
ze szlafrokami, zestawem kosmetyków i suszarką do włosów. Wszystkie
pokoje posiadają balkon.

Wyżywienie: Restauracja Grill specjalizuje się w daniach kuchni
szwajcarskiej i międzynarodowej, oferuje śniadania oraz obiadokolacje.
Do dyspozycji Gości hotelu Davos Hilton Garden Inn jest też
całodobowy sklep Pavilion Pantry, a w holu można zrelaksować się
przed kominkiem. Wieczorem dostępna jest obsługa pokoju.

Do dyspozycji gości: restauracja, bar, winda, parking, garaż (płatny
dodatkowo), Wi-Fi Internet, wellness&spa (sauna fińska, łaźnia turecka,
sala fitness z siłownią, pokój relaksu, masaże i zabiegi pielęgnacyjne
(płatne dodatkowo), udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi,
narciarnia oraz skibus przed hotelem.
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Region Narciarski Davos
INFORMACJE O REGIONIE :

Karnet narciarski „Davos Klosters Mountains” umożliwia Państwu
absolutną radość z narciarstwa na niemal 307 km nartostrad
(włącznie ze Skirouten) na pięciu terenach narciarskich Madrisa,
Parsenn, Jakobshorn, Rinerhorn i Pischa (oprócz Schatzalp).Na
wysokości między 810 i 2844 m znajdują się stoki o różnych
stopniach trudności dla każdego narciarza.

Davos to prawdziwa gratka dla narciarzy i snowboardzistów
szukających różnorodnego ośrodka oferującego wszelkiego rodzaju
trasy od tych wymagających po nartostrady niebieskie i baby parki.
Do najlepszych terenów dla rodzin z dziećmi należy m.in. przy
Rinerhorn.Jeżeli wstają Państwo wcześnie polecamy wybrać się na
teren narciarski Parsenn, gdyż można tam podziwiać piękny wschód
słońca na świeżo przygotowanych, jeszcze nie naruszonych trasach i
zapewnić sobie wspaniały początek dnia!

– 36 % tras łatwych( kolor niebieski)
– 38 % tras średnich (kolor czerwony)
– 26 % tras trudnych (kolor czarny)

– 20 wyciągów orczykowych
– 8 wyciągów krzesełkowych
– 15 wyciągi gondolowe i linowe

Warszawa – 1332 km
Gdańsk – 1382 km
Szczecin – 1019 km
Kraków – 1113 km

Tereny narciarskie: od 810 do 2844 m. n.p.m.

Trasy: Łącznie 307 km tras

Wyciągi:

Narciarstwo poza trasami: tak
Naśnieżanie: 95% 

Dojazd samochodem:

Karnet 6 dniowy: Davos Klosters
Mountains

 
Sezon 09.01.20201– 31.03.2021:

 
Dorosły – 351 CHF

Nastolatki – 246 CHF
Dzieci – 140 CHF* 

 
Dzieci w wieku 6-12lat* 

Nastolatki w wieku 13-17 lat




