
SZWAJCARIA - ANDERMATT
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

Wellness&spa i 2 baseny w
hotelu

Odległość od wyciągów 800 m

120 km tras narciarskich

Wyjazd na narty do Szwajcarii 2021
23-30 .01  |  30 .01-06 .02 |  06-13 .02 |  13 -20 .02 |
20-27 .02 |  27 .02-06.03 |  06-13 .03 |  13 -20 .03 |
20-27 .03 .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.

7 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.

dojazdu (we własnym zakresie)
obiadokolacji (dodatkowo płatne),
karnetu.

Cena zawiera:

Cena nie zawiera

15 760 zł za 4 osoby w ap. 2 pokojowym ze śniadaniami, szkółki
narciarskie i szkolenia bez dopłat

dzieci do 2,99 – zniżka 900 zł,
zniżka dla Rodziny 3 osobowej – 1500 zł.

Cena wyjazdu:

Zniżki:
Animacje po nartach



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

bez obowiązku kwarantanny!
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Hotel Radisson Blu 4*
BLISKO STOKÓW, BASEN I  SPA ,  DUŻE POKOJE OK 50
M2

Hotel posiada 240 wyjątkowo komfortowych pokoi oraz apartamentów.
Wszystkie pokoje, studia i apartamenty obejmują część wypoczynkową.
W każdym z nich znajduje się biurko, telewizor z płaskim ekranem oraz
łazienka.

Wszyscy nasi klienci będą zakwaterowani w 2 pokojowych
apartamentach (ok 50 m2), które składają się z: łazienki, sypialni oraz
salonu z kuchnią. W salonie znajduje się część wypoczynkowa (z
rozkładaną kanapą) oraz część jadalna z aneksem kuchennym oraz
dużym stołem.

Wyżywienie: w cenie pobytu wliczone są wyjątkowo smaczne i
urozmaicone śniadania., które serwowane są w formie bufetu. Na
miejscu istnieje możliwość wykupienia obiadokolacji w cenie: 49 CH
obiadokolacja 3 daniowa/osoba dorosła, 35 CH obiadokolacja 2
daniowa/osoba dorosła, dzieci do lat 6 – gratis. Istnieje również
możliwość skorzystania z restauracji ala carte.

Lunch dla dzieci w hotelu Radisson (dzieci wracają wraz z instruktorami
na lunch do hotelu i pod ich opieka pozostają podczas lunchu).

Hotel Radisson szczyci się doskonałą lokalizacją, w bezpośrednim
sąsiedztwie stoków narciarskich oraz centrum miasteczka. Centrum
handlowe Andermatt/Sedrun oddalone jest od hotelu Radisson Blu
Reussen, Andermatt o niespełna 1 km. Odległość od lotniska Lugano
wynosi 109 km.



Region Narciarski Andermatt
INFORMACJE O REGIONIE :

Skiarea Andermatt – Sedrun leży w samym sercu Alp
Szwajcarskich. To bardzo urokliwy ośrodek narciarski z łączną
ilością tras powyżej 120 km w którym każdy narciarz znajdzie coś
dla siebie.

Przy naszym Hotelu Klubowym Radisson Blu Hotel Reussen
usytułowana jest gondola która wywozi nas do Parku dla dzieci z
taśmą i dużo ilością niebieskich nartostrad. Ośrodek Andermatt z
racji swojego wysokiego położenia otwiera się już w październiku
i cieszyć się jazdą można tu aż do późnego kwietnia. Karuzela
narciarska która zaczyna się w miejscowości Andermatt jest
połączona nartostradami oraz wyciągami aż do miejscowości S.
Catrina dając do dyspozycji ogromny i bardzo różnorodny teren
narciarski. Region słynie ze swojej gościnności oraz dużej ilość
atrakcji poza narciarstwem dla całych rodzin m.in. z lodowiska
położonego bezpośrednio przy hotelu.

Karnet 6 dniowy:
 

Niski sezon (09.01.20201– 30.01.2021)
 

Dorosły – 299 CHF
Dzieci – 159 CHF

Baby – Gratis
 

* BABY – dzieci w wieku 0-5,99 lat
* DZIECI w wieku 6-15,99 lat

– 26 % tras łatwych( kolor niebieski)
– 50 % tras średnich (kolor czerwony)
– 24 % tras trudnych (kolor czarny)

– 8 wyciągów orczykowych
– 11 wyciągów krzesełkowych
– 3 wyciągi gondolowe i linowe

Tereny narciarskie: od 1444 do 29636 m. n.p.m.

Łącznie 120 km tras

Wyciągi:

Narciarstwo poza trasami: tak       Naśnieżanie: 95%
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