
SZWAJCARIA - DAVOS
HOTEL SPORT CENTRAL 4*

RODZINNY WYJAZD NARCIARSKI  -  Z IMA 2021

Polskie Szkółki Narciarskie i Szkolenia Narciarskie

W skrócie:Wyjazd narciarski do Szwajcarii 2021
06-13 .02 |  13 -20 .02 |  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.

Polskie Szkółki Narciarskie
z opieką dla dzieci na

stoku, 6 dni x ok 6 godzin
BEZ DOPŁAT!

Stała cena dla dzieci do 13
lat - 1690 zł!

Zniżka - 1500 zł dla dzieci
13-17 lat

Szkolenia narciarskie dla
dorosłych, 6 dni x 2 godziny

BEZ DOPŁAT!

Animacje po nartach

Łącznie 307 km tras
narciarskich

Hotel w centrum! z
basenem i SPA, zaledwie ok
2 km od stacji narciarskiej

Parsennbahn

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

dzieci do 2,99 lat – stała cena 100 zł,
dzieci w wieku 3-12,99 lat – stała cena 1690 zł,
dzieci w wieku 13-16,99 – zniżka 1500 zł.

Cena wyjazdu:

Zniżki dla 3 i 4 os w pokoju
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akwaterowanie 7 noclegów w pokoju Superior West (z
przeznaczeniem do 4 osób),
wyżywienie HB,
szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni),przedszkole i
szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni),
animacje wieczorne dla dzieci,
atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych,
ubezpieczenie,opiekę rezydenta.

dojazdu (we własnym zakresie)
karnetu, 
parking 5CHF/noc,opłata klimatyczna 5,9 CHF/os/dzień,

Cena zawiera:

Cena nie zawiera



Sport Hotel Central 4*
BASEN I  SPA ,  CENTRUM,  OK.  2  KM DO STACJ I  NARCIARSKIEJ

Hotel Central Sporthotel Davos znajduje się w Davos, tuż przy
słynnej ulicy handlowej Davos Platz i niedaleko stacji kolejki
linowej Schatzalp oraz ok 2 km do stacji narciarskiej Parsennbahn.
Krótki spacer dzieli budynek od centrum kongresowego i stadionu
hokejowego Vaillant Arena. W hotelu znajduje się: bar, restauracja,
tawerna, sala konferencyjna, parking oraz centrum wellness&spa
(basen, sauny, łaźnia oraz gabinety piękności i masażu).

Pokoje: Hotel posiada kilkadziesiąt komfortowych pokoi. Każdy z
nich posiada w pełni wyposażoną łazienką. Pokoje, które są
zarezerwowane dla naszych klientów to pokoje wyższego
standardu: Superior West.

w restauracji Buendnerstuebli podawane są typowe
szwajcarskie specjały i potrawy kuchni międzynarodowej do
wyboru z karty. Nasi goście w cenę wliczone mają wyżywienie
HB a więc: śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacje
składające się z bufetu z przystawkami oraz 2 dań do wyboru z
karty menu.

restauracja, bar, winda, tawerna, parking, Wi-Fi Internet,
wellness&spa (basen, sauna fińska, łaźnia turecka, masaże i
zabiegi pielęgnacyjne (płatne dodatkowo), udogodnienia dla
rodzin z małymi dziećmi oraz narciarnia.

Wyżywienie: 

Do dyspozycji gości: 
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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!

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

– 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:
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