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Andermatt
Region narciarski Andermatt-Sedrun położony jest w samym sercu Alp Szwajcarskich. 
Karuzela narciarska, która zaczyna się w miejscowości Andermatt, połączona jest 
nartostradami oraz wyciągami aż do miejscowości S. Catrina, dając do dyspozycji ponad 
180 km bardzo zróżnicowanych tras narciarskich. Z racji swojego wysokiego położenia, 
jazdą na nartach można się tutaj cieszyć od października aż do końca kwietnia. Fantastyczne  
warunki śniegowe sprawiają, że Andermatt to prawdziwy raj dla miłośników freeridu.

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

Szwajcaria

Wyciągi 
8 wyciągów orczykowych
11 wyciągów krzesełkowych
3 wyciągi gondolowe

Dojazd 
Warszawa – 1421 km
Gdańsk – 1470 km
Szczecin – 1108 km
Kraków – 1289 km
Wrocław – 1105 km
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To zdecydowanie najbardziej komfortowy, 
a zarazem prestiżowy hotel w całym 
regionie, będący wizytówką kurortu 

Andermatt. Nowoczesne, przestronne 
wnętrza, imponująca strefa wellness&SPA 
oraz piękne, wyjątkowo duże apartamenty 
rodzinne. Hotel szczyci się doskonałą 
lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie 
stoków narciarskich oraz urokliwego centrum 
miasteczka.

• Doskonała lokalizacja 
w sąsiedztwie stoków 
narciarskich (400 m)

• Wyjątkowo duże 
apartamenty rodzinne 

• Komfortowe, całkowicie 
nowe wnętrza

• Imponująca strefa 
wellnes&SPA

Andermatt

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie 7 noclegów  
w pokoju Standard (z przeznaczeniem do 2 osób), 
śniadania, szkolenie narciarskie i snowboardowe  
(2 godziny × 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska 
dla dzieci oraz młodzieży (6 godzin × 6 dni), animacje 
wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski  
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

Dopłaty do kolejnych osób w apartamencie: dzieci  
do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-7,99  
– opłata stała 1300 zł, dorośli i dzieci powyżej 8 roku 
życia – opłata stała 1800 zł. 

DOPŁATY: Dopłaty do większych apartamentów 
rodzinnych: Dwupokojowy Apartament (o powierzchni 
ok 50 m2, składający się z salonu z aneksem 
kuchennym, dwuosobowej sypialni oraz łazienki,  
z przeznaczeniem do 4 osób) – 3100 zł; Trzypokojowy 
Apartament (o powierzchni ok 90 m2, składający się z 
salonu z aneksem kuchennym, dwóch dwuosobowych 
sypialni oraz łazienki, z przeznaczeniem do 5 osób) 
– 15 500 zł. Możliwość wykupienia obiadokolacji: 
300 zł/dzień/osoba dorosła i dzieci powyżej 12 r.ż., 
180 zł /dzień/dzieci w wieku 6-11,99 lat, dzieci do 
5,99 lat gratis. Cena obowiązująca przy wykupieniu 
obiadokolacji w biurze przed wyjazdem. 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja, lobby, 
bar winda, garaż (płatny dodatkowo), parking, Wi-Fi 
Internet, narciarnia. Strefa wellness&SPA: 2 baseny, 
jacuzzi, sauna fińska, sauna bio, łaźnia turecka, sala 
fitness z siłownią, masaże i zabiegi pielęgnacyjne 
(dodatkowo płatne).

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

WYŻYWIENIE: W cenie pobytu wliczone są śniadania 
serwowane w formie bufetu. Istnieje możliwość 
wykupienia obiadokolacji w cenie: 300 zł/dzień/osoba 
dorosła i dzieci powyżej 12 r.ż., 180 zł dzień/dzieci 
w wieku 6-11,99 lat, dzieci do 5,99 lat gratis. Ceny 
obowiązują przy wykupieniu obiadokolacji w biurze 
przed wyjazdem.

Hotel Radisson 
Blu Reussen

400 m

Oblicz Swoją cenę:

14-21
01.2023

4-11
02.2023

11-18
02/2023

18-25
02.2023

7 250 zł 7 250 zł 7 550 zł 9 550 zł




