
Val di Fassa miejscowość Mazzin  
Termin 11-20.03.2016r. 

  

Club Hotel Regina*** 
 

 
 

Dolomiti Superski to 12 regionów narciarskich i 1200 km tras  

obfitujących w śnieg z jednym wygodnym biletem!  
 

Między innymi będą Państwo mogli pojeździć w Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa (tu 
mieszkamy), Arabba i Marmolada, Sextner Dolomiten jak i zobaczyć trasy Narciarskich Pucharów 
Świata rozgrywanych na tych wspaniałych terenach. 

 

 
LINK do ofcjalnej strony DOLOMITY SUPERSKI: www.dolomitisuperski.com 

http://www.dolomitisuperski.com/it/altabadia
http://www.dolomitisuperski.com/it/val-gardena
http://www.dolomitisuperski.com/it/alpe-di-siusi
http://www.dolomitisuperski.com/it/val-di-fassa
http://www.dolomitisuperski.com/it/arabba
http://www.dolomitisuperski.com/it/marmolada
http://www.dolomitisuperski.com/it/altapusteria
http://www.dolomitisuperski.com/


 
Zakwaterowanie:     Hotel Regina Fassa      (Val di Fassa – Mazzin)   www.clubhotelregina.it 
 

 
 

   
 

Hotel Regina Fassa położony jest w spokojnej i słonecznej okolicy, niedaleko Campitello di Fassa i Canazei, 
z których można wyruszyd na narciarską wyprawę do największego w Europie obszaru narciarskiego: Sella Ronda i 
Dolomiti Superski. Do wyciągów Campitello di Fassa/Canazei jest 3 km, a do Catinaccio (Fassa-Cazerra) 1 km. Na stok 
zawozi nas jak i odbiera skibus hotelowy. 
Hotel został niedawno odnowiony i znajduje się w nim: bar, taras, hol z recepcją, salon z kominkiem, sala gier, sala TV, 
sauna, fitness, Internet, narciarnia, winda, sejf, parking, garaże. 
 

 
 
Pokoje 2 osobowe z łazienką, WC,  TV sat, telefonem.  
 
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, ponadto przekąski, sałatki, desery i 
napoje do obiadokolacji w cenie (woda, wino w karafce). 
 

 

http://www.clubhotelregina.it/


 

Świadczenia w cenie :   

 7 noclegów 

 Wyżywienie  - HB śniadanie,obiadokolacja 

 Drink powitalny 

 Wino i woda bez limitu do posiłków 

 Korzystanie z sauny i siłowni 

 Internet 

 Tradycyjna kolacja tyrolska z muzyką na żywo (raz w tygodniu) 

 Pościel ,ręczniki 

 Koocowe sprzątanie 

 Opłata klimatyczna 

 Karta klubowa -obowiązkowa w Hotelu Regina Fassa 

 Bus hotelowy 
  
Ponadto organizator zapewnia : 

 Zorganizowana wycieczka po Sella Rondzie-każdy narciarz,snowboardzista powinien ją zdobyd  

 Zawody narciarskie 

 Grill 

 oraz niespodzianka……… 
  

Cena: 
Super cena tylko do 31.10.2015r 

  
                                                                                                             Supercena               Cena regularna po 01.11.2015r 

 Osoba dorosła                                                                              335 euro                             390 euro 

 Junior 10-16 lat                                                                            250 euro                             300 euro 

 Dziecko od 8-10 lat w pokoju z rodzicami na dostawce                       120 euro                             150 euro 

 Dziecko od 0 -8 lat w pokoju z rodzicami na dostawce                    free                                        free 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SKI PASS NA 6 dni (do wyboru mają Paostwo skipass na cały region Dolomity SUPERSKI – 1200 km tras lub skipass na 
dolinę - Val di Fassa) 
 http://www.dolomitisuperski.com/it/skipass/prezzi-skipass 

 
Skipass na 6 dni: 
                                                                                    DOLOMITI SUPERSKI                  samo Val di Fassa 

 Dorosły                                                                   275,00                                        234,00    

 Junior ur. po 28.11.1999                                     193,00                                          164 

 Senior ur. po 28.11.1950                                     248,00                                          210 

 Dziecko do 8 lat                                                        gratis jeżeli rodzic wykupi też karnet 
  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Transport:     

Realizowany przez firmę: ADAM BUS    http://adambus.pl/category/nasza-flota 
 

Opłata za autokar uzależniona jest od ilości osób  i wynosi ok. 300,00 pln .-płatna do 05.02.2016r. 
(autokar ten sam co w 2015 roku) 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dolomitisuperski.com/it/skipass/prezzi-skipass
http://adambus.pl/category/nasza-flota


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

INFORMACJE O FORMIE PŁATNOŚCI I TERMINACH: 
 

CENA PROMOCYJNA DO 31.10.2015r. 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

 

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą i ograniczoną liczbą miejsc w hotelu oraz w autokarze proszę o 

wstępną rezerwację do dnia 15.10.2015r. 

 

Zaliczkę w kwocie 100 euro od osoby należy wpłacic u Radosława Wołowskiego (na konto lub gotówka do 

dnia 15.10.2015r.) 

 

Numer konta: 

CITI HANDLOWY - PL 04103000190109784815780448 - konto walutowe w euro 

W tytule wpłaty - imię i nazwisko z dopiskiem ,, Narty Val di Fassa 11-20.03.2016r.” 

 
Autokar płatny do 05.02.2016r .Kwota ok 300,00 PLN. 

 

 Numer konta: 

Pekao S.A. 95124012391111000016332986 - konto PLN 

W tytule wpłaty - imię i nazwisko z dopiskiem ,,Autokar” 

 

Dopłata do 100% ceny do 10.02.2016r. 

Skipass płatny w autokarze lub na miejscu w zależności od Państwa wyboru . 

 

Wszystki dodatkowe informacje na stronie : 

www.wildholidays.pl 

 

tel.     +48 660 208 525 Radek 

lub     +48 501 186 955 Michał 

 

 

Z poważaniem. 

Radek. 

http://www.wildholidays.pl/

