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MONTEROSA  22-29.02.2020 WŁOCHY

REZYDENCJA DEI WALSER*** 
Położona w dolinie z 
imponującym widokiem na masyw 
Monte Rosy. Rezydencja dei 
Waler*** stanie się naszym 
domem i swego rodzaju enklawą. 
Dzięki spokojnemu upołożeniu 
można tutaj wszystko.  

MONTEROSA SKI 
Najlepszy region narciarski we 
Włoszech.  Dolina Aosty to 
szwajcarski standard, 
nowoczesna infrastruktura i 
puste trasy.  Zapytajcie tych, 
co byli i zapraszamy do 
Monterosy  

PROGRAM WYJAZDU 
Ferie z nami to więcej niż 
narciastwo. Codzienne 
animacje, przyjacielska 
atmosfera, rodzinna rozrywka 
oraz wieczory tworzone z pasją 
i zaangażowaniem całej kadry.
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Położona w dolinie z imponującym 
widokiem na masyw Monte Rosy 
rezydencja dei Walser*** to nowe, 
komfortowo wyposażone apartamenty. 
Stworzone zostały z myślą o 
aktywnych narciarzach i 
snowobardzistach. Rezydencja 
znajduje się zaledwie jeden przystanek 
skibusa od głównej stacji kolejki Stafal 
połączonej z całym kompleksem 
Monte Rosa. Każdy dzień możemy 
skończyć zjeżdżając ze stoku 
bezpośrednio do apartamentu :) 
Prosimy jednak pamiętać aby sprzęt 
zostawić w ogrzewanej narciarni.  
 
Popołudniami czeka na Was sauna i 
łaźnia turecka, teren rekreacyjny, 
słoneczny taras, a przede wszystkim 
lobby, w którym zawsze coś się będzie 
działo!!! Oprócz tego rezydencja 
oferuje szereg dodatkowych 
udogodnień: 
- śniadania 
- "jedzenie na telefon" dostarczane 
przez lokalne, wyselekcjonowane 
restauracje 
- garaż 
- pralnia 
 
         Do naszej dyspozycji oddane są 
następujące Apartamenty w rezydencji: 
 
Apartamenty Mono 2-3 osobowe: 
pokój dzienny z aneksem kuchennym 
(podwójna, rozkładana kanapa oraz 
łóżko pojedyncze); łazienka. 
Apartamenty Mono 4 osobowe: 
pokój dzienny z aneksem kuchennym i 
podwójną rozkładaną kanapą, sypialnia 
na antresoli z łóżkiem podwójnym lub 
dwoma pojedynczymi, łazienka.  

Apartamenty Bilo 4 osobowe: pokój 
dzienny z aneksem kuchennym i 
podwójną rozkładaną kanapą, loft z 
łóżkiem podwójnym, łazienka. 
Apartamenty Bilo 5 osobowe: pokój 
dzienny z aneksem kuchennym i 
podwójną rozkładaną kanapą, loft z 
łóżkiem podwójnym i pojedynczym, 
łazienka. 
Apartamenty Trilo 5 osobowe: pokój 
dzienny z aneksem kuchennym i 
podwójną rozkładaną kanapą, sypialnia 
z łóżkiem podwójnym, sypialnia z 
dwoma łóżkami, łazienka. 

Dolina Aosty znajduje się dalej 
niż popularne Dolomity, ale dojazd 
trwa niewiele dłużej. Do wyboru 
droga przez Włochy (Wenecja - 
Mediolan) lub przez Niemcy i 
Szwajcarię. Obie trasy zajmują ok. 
16 h jazdy samochodem.


Położenie Monterosy 
zapewnia szereg 
dogodnych i niedrogich 
połączeń lotniczych. 
Najbliżej znajdują się 
lotniska: 

Mediolan - 168 km - 2h 
Bergamo - 216 km - 2h40m 
Turyn - 106 km - 1h 30m 

Residence dei Walser ***

Idealne zaplecze  
Rezydencja posiada wszelkie 
udogodnienia, których podczas naszych 
zimowych wyjazdów potrzebujemy. Sauna, 
łaźnia turecka, duże lobby, kącik 
gdzie podawane są śniadania oraz 
narciarnia i kryty parking. 

Te wszystkie udogodnienia są jednak 
niczym przy tym, co najważniejsze i 
stanowi o magicznej sile DEI WALSER. 
Ludzie – Luisa, jej córki i synowie, 
to oni powodują, że o wakacjach w 
Monterosie nie da się zapomnieć!!!   

Przytulne apartamenty, super lobby, ciep³a 
sauna
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Monterosa - 3 doliny, 172 km tras narciarskich, 28 nowoczesnych wyciągów
Monte Rosa to największy masyw górski całych Alp i  

marzenie każdego alpinisty. Dla nas Monterosa to również 
najlepszy ośrodek narciarski, mekka freeridu oraz 
wypraw heliski. Większość turystów przybywa 
tu właśnie po to.

Trasy pozostają niewiarygodnie puste, 
co sprawia, że możemy w pełni oddać się 
przyjemności obcowania z narciarstwem. 
Na szukających przerwy czekają 

niezliczone ilości urokliwych knajp na stoku. 
Monterosa w liczbach:
• wysokość: 1212 - 3275 m n.p.m.
•66 tras zjazdowych
• łącznie  172 km tras

• trasy łatwe - 45 km
• trasy średnie - 117 km
• trasy trudne - 10 km
• trasy freeridowe - niepoliczalne

Najlepiej oceniany oœrodek narciarski przez klientów 
S.P.A.
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Wszystkie dzieci na wyjeździe 
otrzymują szkolenie w cenie. 
Dorośli maja wybór. 

Dzieci dzielimy ze względu na wiek oraz 
stopień zaawansowania. Staramy się dokonać 
najlepszego wyboru, tak, aby każda grupa 
poruszała się w odpowiednim dla siebie 
tempie. 


Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 
10:00 od wspólnej rozgrzewki i trwa z przerwą 
na lunch do godziny 15:30. Dotyczy to prawie 
wszystkich grup szkoleniowych. 


Zachowujemy maximum 
bezpieczeństwa, w związku z tym staramy 
się nie przekraczać 7 uczestników na 
instruktora. W przypadku młodszych 
grup ilość nieraz spada do 1 
instruktora na 3-4 dzieci. 


Starannie dobieramy 
instruktorów i nigdy nie są to 
przypadkowe osoby. Stawiamy na 
młodą, ale doświadczoną kadrę, 
która wnosi w narciarstwo znacznie 
więcej niż tylko suchą wiedzę. Nasi 
instruktorzy spełniają również rolę 
animatorów i opiekunów podczas wieczorów. 
Wielu z nich to zapaleni podróżnicy, 

organizatorzy rajdów, integracji. Narciarstwo 
dla większości z nich to pasja, a nie 
wykonywany zawód. 


Szkolenie dorosłych odbywa się w dwóch 
wersjach: grupowe lub indywidualne.


Co roku powstaje grupa sportowa (jazda 
na tyczkach, freeride) oraz grupa 
średniozaawansowana. 


Poza tym wszystkich chętnych 
zapraszamy do zajęć indywidualnych z 
instruktorem. 

Dzieci do 
15 roku ¿ycia 

otrzymuj¹ 
szkolenie 

narciarskie w 
cenie wyjazdu

Nasi instruktorzy  
To dzięki wnikliwemu 
doborowi ferie z nami są 
niepowtarzalne. 
Bezpieczeństwo, wysoki 
poziom, indywidualne 
podejście, to główne cechy 
szkolenia.

S Z K O L E N I E
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Monterosa stała się naszą ulubioną 
miejscówką w Europie prawie 10 lat 
temu. Co roku przyjeżdżając 
odkrywamy kolejne jej ciekawostki i 
możliwości. Doświadczenie zdobyte 
przez lata przekazujemy tworząc 
unikalne programy narciarskie oraz 
apreski. Proponowany tydzień w 
naszej ulubionej rezydencji daje 
największy wachlarz możliwości.


Kolacja ratrakiem 
To jest nasz absolutny must-do. 
Wprost spod rezydencji jedziemy 
ratrakiem ostro do góry. Dojeżdżamy 
do Punta Jolanda, gdzie czeka nas 
zapierający dech w piersiach widok z 
lekkim poczęstunkiem na tarasie, a 
póżniej wspaniała kolacja a’la carte. Na 
koniec zjazd, który w połączeniu z 
winem wywołuje jeszcze więcej emocji. 


Skitury do góry 
Monterosa to mekka freeridu oraz cel 
wypraw wielu narciarzy turowych. 
Otaczające szczyty przekraczające 
wysokość 4500 m n.p.m. to prawdziwe 
wyzwanie. Jeżeli zaczynać przygodę z 
chodzeniem na nartach to tutaj 
najlepiej.


Freeride

Nie bez przyczyny region ten znany 
jest pod nawą Freeride Paradise. 
Możliwości jazdy poza trasą ogranicza 
tylko wyobraźnia. Najwyżej położony 
wyciąg (3275m) z Punta Indren to cel 
każdego szanującego się freeridera.


Apreski

Tutaj mamy kilka niepowtarzalnych 
miejsc. Każde czymś się wyróżnia.


Kulinarna mapa Gressoney 
Lata spędzone w dolinie sprawiły, że 
mamy kilka miejsc typu „must-eat”. 
Chcielibyśmy zaprosić Was na tę 
kulinarną przygodę, gdzie 
gwarantujemy niezapomniane 
przeżycia.


Gnifetti Hut 
To program, dla tych, którzy potrafią 
już poruszać się na fokach i mają 
ochotę na pierwsze prawdziwe 
wyzwanie. Wycieczka na skiturach 
połączona z noclegiem w schronisku 
położonym na wysokości 3647m. 
Warunki tutaj są surowe, ale jedzenie 
będzie bardzo miłym zaskoczeniem. 
Wisienką na torcie jest widok 
zachodzącego, jak i wschodzącego 
słońca. 


Margherita Hut 
Rozszerzeniem programu Gnifetti Hut 
może być wejście do najwyżej 
położonego schroniska w Europie. 
(4554m n.p.m.) Gwarantujemy 
niezapomniane wspomnienia na lata. 
Uwaga - wymagana bardzo dobra 
kondycja. 

"P R O G R A M

Program „Monterosa - all the best” 
Wybór rezydencji jako miejsca noclegu 
pozwala nieskrępowanie planować 
atrakcje tygodnia. Otworzymy przed 
Wami najlepsze restauracje w regionie, 
zabierzemy nocą ratrakiem w góry, 
wprowadzimy w świat skiturów, a jak 
ktoś się odważy, zabierzemy do jednego 
z wysoko położonych schronisk na 
„nocowanie”.
  

Poka¿emy 
Wam nasze ulubione miejsca w Monterosie
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Monterosa dla dzieci 
Program dla najmłodszych również 
planujemy w oparciu o wyselekcjonowane 
atrakcje w dolinie. 

 
Hala Sportowa 
W Gressoney-Saint-Jean czeka na nas 
pełnowymiarowa hala sportowa z licznymi 
atrakcjami i pełnym zapleczem sportowym. 
Miękkie materace do lądowania, dmuchana 
mata do ćwiczeń, bramki, pachołki itp. 
 
Lodowisko pod chmurką 
Jedno z ładniej położonych naturalnych i 
wielkich lodowisk znajduje się w Gressoney-
la-Trinite. Jazda na łyżwach wśród 
otaczających nas czterotysięczników nabiera 
nowego wymiaru. 

 
Basen 
Co prawda w rezydencji nie mamy basenu, 
ale z pewnością zorganizujemy wyjazd na 
pobliski, duży basen pływacki. To punkt 
programu, który nie może się nie udać. 


Junior Chef 
Mieszkanie w rezydencji to kolejna 
możliwość na rozszerzenie programu 
o atrakcję kulinarną. Tym razem 
dzieci wcielą się w rolę kucharzy i 
zaproszą na kolację swoich 
rodziców.  
 
Fun Slope 
Długi i niezwykle ciekawy Fun Slope 
Bettaforca, to jedna z nowości 
Monterosy. Specjalnie przygotowany 
zjazd z licznymi tunelami, ślimakami, 
górkami-dołkami oraz skokami, to 
świetna zabawa i bardzo dobry 
trening techniki. 


Baby park 
W Monterosie również mamy dostęp 
do tutejszego narciarskiego parku 
dla najmłodszych. 


Rezydencja 
A w niej przestronne Lobby to 
miejsce, gdzie spotykają się 
wszyscy, ale najchętniej młodzież. 
Duży ekran, wiele gier i zabawek dla 
najmłodszych. 

Atrakcje 

doliny, 

wygoda 

rezydencji, 
Swoboda w planowaniu  
Nie tracimy każdego 
wieczoru na długie 
posiłki, a dzięki temu 
możemy dowolnie planować 
wieczory dla najmłodszych. 
Dla nich kolacje i tak 
zawsze się dłużyły. 

P R O G R A M



ZAWIERA: 
• zakwaterowanie w apartamentach 

• szkolenie narciarskie dla dzieci 

• autorski program Ferie 2020 

• dobre ubezpieczenie SKI 

• korzystanie z sauny 

• ręczniki, pościel, taksę klimatyczną 

• sprzątanie końcowe apartamentów 

• zawody narciarskie 

• wszelką pomoc i opiekę 24/7 

PŁATNE DODATKOWO: 
• śniadania - 10 euro/dzień 

• kolacje w restauracjach 

• wycieczki skiturowe 

• karnety narciarskie 

• szkolenie ski dla dorosłych 

SZKOLENIE SKI dla pozostałych: 

• 150 EURO: szkolenie 5 dni x 3h 

• 35 euro/h: szkolenie indywidualne 

• od 50 euro/dzień - freeride/skitury 

KARNETY NARCIARSKIE - 6 dni 
• 250 € - osoba dorosła 

• 187 € - dziecko (urodzone po 30.10.2005) 

• Gratis - dziecko (urodzone po 30.10.2011) 

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI 
W tym roku pomagamy przy wykupieniu 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Rezerwacja związana jest z płatnością 30% 

kwoty wartości imprezy. Reszta płatna jest 

na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

 

Biuro turystyczne S.P.A. posiada licencję turystyczną numer 091 wydaną przez marszałka województwa lubelskiego

Filmy z Ferii: 
 • 2018 - Civetta 
 • 2017 - Civetta 
 • 2016 - Monterosa 

 • 2014 - Folgaria 
 • 2013 - Val di Sole 
 • 2012 - Nauka 
 • prezentacja Monterosy

MASZ PYTANIA? 
info@snowplusadventure.com 

+48 691 119 119 

snowplusadventure.com 

facebook.com/snowplusadventure 
spa.waw.pl 
facebook.com/klubspa 

Ceny od 
osoby za zakwaterowanie w apartamencie:

BILO 5 BILO 4 MONO 4

399 euro 455 euro 399 euro

MONO 3 MONO 2 TRILO 5

455 euro 485 euro 485 euro

https://vimeo.com/278640807
https://vimeo.com/214866134
https://vimeo.com/124414481
https://vimeo.com/88826822
https://vimeo.com/35678417
https://vimeo.com/36635021
https://youtu.be/ewDa9ONiRAc
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Ferie%202019%20-%20Civetta
http://www.snowplusadventure.com
http://facebook.com/snowplusadventure
http://www.spa.waw.pl
http://facebook.com/klubspa
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Ferie%202019%20-%20Civetta
http://www.snowplusadventure.com
http://facebook.com/snowplusadventure
http://www.spa.waw.pl
http://facebook.com/klubspa
https://vimeo.com/278640807
https://vimeo.com/214866134
https://vimeo.com/124414481
https://vimeo.com/88826822
https://vimeo.com/35678417
https://vimeo.com/36635021
https://youtu.be/ewDa9ONiRAc

	MONTEROSA  22-29.02.2020
	WŁOCHY
	Rezydencja dei Walser***
	Monterosa Ski
	Program wyjazdu
	Przytulne apartamenty, super lobby, ciepła sauna
	Idealne zaplecze
	Najlepiej oceniany ośrodek narciarski przez klientów S.P.A.
	Wszystkie dzieci na wyjeździe otrzymują szkolenie w cenie. Dorośli maja wybór.
	Dzieci do 15 roku życia otrzymują szkolenie narciarskie w cenie wyjazdu
	Nasi instruktorzy
	Pokażemy Wam nasze ulubione miejsca w Monterosie
	Program „Monterosa - all the best”
	Monterosa dla dzieci
	Atrakcje doliny, wygoda rezydencji,
	Swoboda w planowaniu
	Ceny od osoby za zakwaterowanie w apartamencie:
	info@snowplusadventure.com
	+48 691 119 119
	snowplusadventure.com
	facebook.com/snowplusadventure
	spa.waw.pl
	facebook.com/klubspa

