
Ten rodzinny i przyjazny hotel to kwintesencja wakacji we włoskim stylu. Idealny jako

narciarska baza: jest położony tylko 150 m od gondoli na lodowiec i tuż przy niewielkim

centrum miejscowości. Przytulne i dobrze utrzymane pokoje, obfite posiłki, nowiutki

basen i wellness to znaki rozpoznawcze tego hotelu. Na gości czeka także pakiet

sympatycznych włoskich animacji z mini clubem i muzyką na żywo (3 razy w tygodniu),

oraz atrakcjami dla osób niejeżdżących na nartach. Wellness: m. in. basen 25 m (w

cenie), sauna, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem oraz pakiety masaży i zabiegów

uprzyjemnią pobyt i oczywiście relaks po nartach!

 

Maso Corto
Południowy Tyrol - Górna Adyga

Blu Hotel Senales****: komfortowe narciarskie wakacje tuż przy stoku

21/01-29/01/2022

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Szkolenia narciarskie z instruktorami i trenerami 
Gigan Race Team



Do głównych zalet tego niezatłoczonego ośrodka należą starannie przygotowane i

szerokie trasy położone na lodowcu Giogo Alto. Ten resort słynie z fantastycznych

warunków śniegowych, które zawdzięcza położeniu na ponad 3200 m n. p. m. Z

pewnością odnajdą się tu także początkujący narciarze, z myślą o których w ośrodku

przygotowano wiele rozwiązań. Do tego fascynująca historia i wiele nowości, którymi

potrafi zaskoczyć nawet stałych bywalców. Polecamy!

Maso Corto - sprawdzony ośrodek z gwarancją śniegu

45 km tras: 30% niebieskich, 45% czerwonych,
25% czarnych
szybkie wyciągi: 2 gondole, 2 kryte kanapy i inne
położenie: 2000-3200 m n.p.m.
gwarancja  śniegu/ lodowiec Giogo Alto 
terminy: od ok. 15.09.2021 do 19.04.2022
trasy biegowe na 2400 i 3000 m

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl



usług dodatkowych zamawianych w hotelu, 
napoi do posiłków, 
karnetów narciarskich (skipass)
podatku lokalnego w wysokości 1,8 €/dzień od osób powyżej 14 lat. 
wellness: do potwierdzenia 30 €/tydzień (sauna, łaźnia turecka, wanna z hydromasażem, ścieżka
Kneippa i in.).  
dopłata do pokoju Family (dwa pomieszczenia, w tym pokój-wnęka przechodnia z łóżkiem
piętrowym) 200 €/tydzień, 
piąta osoba na zapytanie.  Małe zwierzęta domowe na zapytanie: około 20 €/dzień.  
zajęć narciarskich z klubem gigant. 
ubezpieczenia.

7 noclegów z HB w hotelu **** 
pokoje standard dla 2-4 osób
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
wstęp na basen 25 m oraz siłownię 
mini club (6 godzin dziennie), animacje oraz muzyka na żywo, głównie j. włoski i
angielski, WiFi w hotelu
przejazd luksusowym autokrem Poznań - Maso Corto - Poznań
pokoje Standard (jedno pomieszczenie) z łóżkiem małżeńskim, łazienka z suszarką 
opieka rezydenta podczas pobytu 24/7
TFP i TFG 

Cena obejmuje:

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

dorosły: 2560 PLN
dzieci do 3 lat free 
dziecko do 12 lat w pokoju z rodzicami (3 i 4 łóżko): 1310 PLN
dziecko powyżej 12 lat w pokoju z rodzicami: 2070 PLN
dojad własny - 250 PLN

Skipass 6 dni Maso Corto 

Dorosły = 231 euro 203 (to cena w promocji rodzinnej, która obejmuje minimum 3 osoby z danej rodziny
ale z wyłączeniem dzieci, które korzystają z promocji Snowkid. Przy korzystaniu z promocji Snowkid
naliczona może zostać pełna cena skipassu dla osoby dorosłej, czyli 231 euro, jeśli dana rodzina liczy mniej
niż 3 osoby bez uwzględnia Snowkid).
Junior (2003-2006) = 162 euro
Junior młodszy (2007- 2011) = 146 euro
Dziecko (2012 i młodsze) = 24 euro 

Dodatkowo płatne:

Cena:

SPECJALNA OFERTA DLA GRUPY GIGANT RACE TEAM



Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania:

536 332 980 oraz biuro@wildholidays.pl

Zachęcam do kontaktu!

Michał  Koordynator Wyjazdów Wild Holidays

Biuro Podróży WILD HOLIDAYS, tel: 48 536 332 980, e-mail:  biuro@wildholidays.pl

Organizatorem wyjazd dla grupy SZKOŁY NARCIARSKIEJ / KLUBU SPORTOWEGO GIGANCIK jest BIURO
Podrózy WILD HOLIDAYS. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays
posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki na rzecz klientów i wpisane jest do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośrednikow Turystycznych Województwa Wielkopolskiego pod numerem
470.

Zapisy odbywaja się droga elektroniczną pod adresem: biuro@wildholidays.pl 
W tytule wiadomości, zgłoszenia prosimy  o podanie dopisku „klub sportowy GIGANCIK”
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

PŁATNOŚCI: 
Przedpłata w wysokości 200 PLN/ os. (przy zapisach) 
Dopłata do 100% ceny do 15.12.20120
W tytule przelewu prosimy o podanie dopisku ” grupa GIGANT”

Dane do przelewu: 
Wild Holidays Paweł Jęchorek 
Os.Rzeczypospolitej 67/8 
61-393 Poznań 

Nr konta w PLN: 
PL 95 1140 2017 0000 4202 0861 5256 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty otrzymają Państwo pod numerem:
501 186 955 (Biuro Podróży Wild Holidays)

Ubezpieczenie podróżne z pakietem SKI (KL 40.000 € + ratownictwo 6.000 €, NNW 15.000 PLN i OC
30.000 €): 80 zł/os (cały wyjazd). 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 5 % wartości umowy (uwzględniające zachorowanie na Covid
oraz kwarantannę, do kwoty 34 000 PLN).  

Bezpieczna rezerwacja z Wild Holidays


