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CIVETTA 
Najbardziej rodzinny ośrodek we 

Włoskich Dolomitach. Wysokości 
dające gwarancję śniegu od grudnia. 
Nowoczesna infrastruktura i bardzo 
duża różnorodność tras. Civetta jest 
częścią Dolomiti Superski. 

HOTEL ALLA POSTA **** 
Bogata infrastruktura oraz rodzinne 
pokoje. Wyśmienita włoska kuchnia, 
tradycja w połączeniu z wysokim 
standardem, nowe SPA oraz kryty 
basen. Hotelowe busy dowożą nas 
pod samą gondolę. 

PROGRAM WYJAZDU 
Ferie z nami to więcej niż narciarstwo. 
Codzienne animacje, przyjacielska 
atmosfera, rodzinna rozrywka oraz 
wieczory tworzone z pasją i 
zaangażowaniem całej kadry.

CIVETTA  29.1-5.2.2022 WŁOCHY
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Hotel  Alla Posta 

położony jest 4 km od 

miejscowości Alleghe i 

mieści się w XIX-

wiecznym zajeździe, który 

wpisany jest na listę 

włoskich zabytków.  

Hotel urządzony jest w 

rustykalnym stylu z 

imponującą recepcją, 

tyrolską tawerną, 

cukiernią oraz 

herbaciarnią. Dwie 

restauracje hotelowe 

słyną z wyśmienitej, 

tradycyjnej włoskiej 

kuchni. 

Hotel dysponuje 

szerokim wyborem pokoi. 

Wykończone są w 

klasycznym stylu, z dużą 

ilością drewna, 

wykładziną na podłodze. 

Rodzinne

pokoje zaskakują dużą 

przestrzenią.  

Na stok, pod samą 

gondolę w Alleghe, 

dowożą nas trzy 

hotelowe busy.  

Zaplecze odnowy 

biologicznej hotelu Alla 

Posta obejmuje kryty 

basen, co z pewnością 

ucieszy wszystkie dzieci. 

Dorosłym proponujemy  

nowe SPA, na które 

składa się sauna, łaźnia 

turecka, prysznic 

eukaliptusowy oraz 

strefa relaksu.  

Za dodatkową opłatą 

skorzystać można 

również z szerokiej oferty 

masaży oraz zabiegów.

  
!

Hotel Alla Posta ****

kryty 
basen, SPA,  

pewny partner na niepewne czasy 
Cały hotel 

nasz
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Civetta to idealne miejsce na narciarski relaks, 
wśród  zapierających dech w piersiach widoków. 
Najważniejsze miejscowości ośrodka to Alleghe, 
Pescul, Palafavera, Pecol, Zoldo, Selva di Cadore. 

Łącznie ośrodek oferuje 25 wyciągów i 90 km tras 
narciarskich o różnorodnej skali trudności, które 
zadowolą zarówno amatorów rozkoszowania się 
alpejskimi krajobrazami, rodziny z dziećmi, jak i 
naprawdę wytrawnych narciarzy.   

Tutejszy sposób poprowadzenia tras narciarskich 
pozwolił na stworzenie ośrodka narciarskiego z 
jednymi z  najbardziej wyjątkowych widoków we 
Włoszech, a liczne bary, restauracje przy stokach i 
szerokie trasy sprawiają, iż miejsce to uchodzi za 
najlepszą rodzinną stację narciarską w Dolomitach.  

najbardziej 
rodzinny 

oœrodek w 
Dolomitach

CIVETTA - 90 km tras narciarskich, 25 nowoczesnych wyciągów, 
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Wszystkie dzieci na wyjeździe 
otrzymują szkolenie w cenie. Dorośli 
mają 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 maksimum 
bezpieczeństwa, w związku z tym 
staramy się nie przekraczać 7 
uczestników na instruktora. W 
przypadku młodszych grup to często 1 
instruktor dla 3-4 dzieci. 

Starannie dobieramy instruktorów. 
Nigdy nie są to przypadkowe osoby. 
Stawiamy na młodą, ale doświadczoną 
kadrę, która wnosi w narciarstwo 
znacznie więcej niż tylko 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 tylko wykonywany 
zawód. 

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

Poza tym, wszystkich chętnych 
zapraszamy do zajęć indywidualnych z 
instruktorem.  

. 

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

S Z K O L E N I E

Dzieci do 
15 roku ¿ycia 

otrzymuj¹ 
szkolenie 

narciarskie w 
cenie wyjazdu
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Nie przez przypadek Civettę wybieramy po raz kolejny na 
organizację  Ferii. To zdecydowanie najlepszy ośrodek 
narciarski dla rodzin z dziećmi. Miejsce spotkań, knajpa, 
baby park dla najmłodszych - wszystko mamy w jednym 
miejscu.  

Współpracujemy z włoską szkołą narciarską, co daje nam 
ogromną  elastyczność w tworzeniu grup. Włosi dbają o 
bardzo wysoką jakość zajęć, a nawet uczą swoich 
instruktorów języka polskiego.  

Do dyspozycji mamy wspaniały Baby Park Ally Farm. Ten 
kolorowy narciarski plac zabaw składa się  z szeregu 
udogodnień. Całość jest ogrodzona, ma nowoczesny 
wyciąg „dywan”, pełno kolorowych przeszkód, a dla 
najbardziej zmęczonych drewniany budynek, w którym 
można odpocząć i zdjąć twarde buty narciarskie.  

Wielką popularnością  cieszy się  również snow tubing. 
Wszystkie dzieci na Feriach mają tam wstęp gratis.  

Jesteœmy 
oficjalnym 
partnerem 
w³oskiej 
szko³y

Najlepsza infrastruktura do nauki narciarstwa | Urozmaicone trasy dla wszystkich

Baby Park 
dla naszych najm³odszych i nie tylko
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Dzięki ścisłej współpracy 

z licencjonowaną szkołą 

narciarską STREFA na 

wyjeździe prowadzimy 

szkolenia na stopnie 

SITN-PZN 

Szkolenie SITNUSIOWE 
Sitnusiowy System 

Szkolenia Narciarskiego 

skierowany jest dla dzieci 

w wieku 4 – 12 lat. Jest 

to pierwszy oficjalny 

Program Nauczania 

Narciarstwa Dzieci 

wydany przez 

Stowarzyszenie 

Instruktorów i Trenerów 

Narciarstwa SITN-PZN.  

 

DEMONSTRATOR  
Kurs jest przeznaczony 

dla młodzieży w wieku 

12-15 lat. Celem kursu 

jest doskonalenie 

techniki jazdy, w tym 

jazdy sportowej oraz 

zapoznanie młodzieży z 

podstawowymi 

zasadami poruszania się 

po trasach, 

zachowaniem 

bezpieczeństwa w 

górach, przygotowaniem 

sprzętu i "osłuchanie" z 

fachowym słownictwem 

narciarskim. 


 

!

SZKOLENIA SITN

Szkolenie na stopnie SITN - PZN 
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Hotel Alla Posta od lat słynie z wykwintnej kuchni. 
Rok do roku znajduje się w rekomendacjach 
słynnego przewodnika Michelin.  

Włoskie kolacje, mimo, iż zawsze trwają długo, 
tutaj są miłym zaskoczeniem. Bogate śniadania i 
szeroki wybór dań podczas kolacji. Dodatkowo 
hotel na nasz tydzień wprowadza opcjonalne 
menu dziecięce. No i jedna rzecz jest całkowicie 
wyjątkowa w Hotelu Alla Posta…desery.  

Wykwintna kuchnia Dzięki współpracy z czołowymi producentami nart co roku 
mamy pulę nart testowych. Każdy może sam sprawdzić, 
gdzie tkwi sekret takich zawodników jak Marcel Hirscher, 
Mikaela Shiffrin czy Ester Ladecka 

Dla tych, którzy oprócz  jakości cenią sobie styl i 
unikalność mamy do testowania polskie, ręcznie robione 
narty Monck Custom.   

Atomic | Salomon | Monck Custom

Testy Nart:
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Połączenia lotnicze

bardzo blisko 
lotnisko 

BAGAŻ zabierzemy  Z WARSZAWY

Bagaż na miejscu 

Naszym bestsellerem i super wygodną opcją dla klientów 
jest przewóz bagaży na miejsce. Jak to działa? Zabieramy 
z Warszawy wszystko, czego nie chcecie taszczyć ze sobą: 
sprzęt narciarski, nadbagaże, walizki, 28-kilowy odważnik 
do ćwiczeń :) 

Dzięki temu można spokojnie, wygodnie podróżować. 
Odpada wiele problemów: wypożyczenie ma łego 
samochodu, kwestie przesiadek, transferów, dojazdów z i 
na lotnisko. A wszystko to w cenie konkurencyjnej do 
bagażu lotniczego.  

Transport bagażu w dwie strony: 

• Komplet sprzętu (narty/deska + buty + kask) - 50 euro 

• Bagaż do 25 kg - 50 euro 

Przejazd samochodem 

Najkrótsza trasa do Alleghe wynosi 1260 km. Nieco 

dłuższa, przez Niemcy, zajmuje 14h. W przypadku 

samochodu osobowego, kiedy nie trzeba wieźć bagaży 

na dachu, to rozsądna odległość. 

Najbliższe lotniska: 

Wenecja - 144 km - 2h 
Werona - 215 km - 3h 
Bergamo - 299 km - 4h 

Do Wenecji bezpośrednie połączenie z Warszawy oferuje 
LOT. Dodatkowo Lufthansa posiada połączenia z 
przesiadką we Frankfurcie, gdzie łączny czas lotu nie 
przekracza 4h. 
Podróż można sobie również wydłużyć w wersji piątek - 
niedziela i w ten sposób znaleźć korzystniejsze połączenia. 
Dodatkowe noclegi rezerwować można w naszym hotelu 
lub spędzić noc w Wenecji.  
Ciekawym rozwiązaniem jest również lot z Krakowa liniami 
EasyJet. Do Krakowa dojeżdża się Pendolino w 2h, a przy 
okazji można odwiedzić smoka wawelskiego. 

Transfery z lotniska 

Tym również chętnie się zajmiemy. Co roku radzimy sobie, 
aby dogodnie dowieźć klientów z lotniska. 
Wystarczy z wyprzedzeniem poinformować nas o 
konkretnych lotach i przygotujemy ofertę. 



MASZ PYTANIA? 
info@snowplusadventure.com 

+48 509 230 290 

snowplusadventure.com 

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

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

CENA OSOBA DOROSŁA CENA DZIECI 4-7 LAT  *               
(URODZENI PO 30.11.2013)

CENA DZIECI 8-16 LAT *       
(URODZENI PO 30.11.2005)

680 euro 520 euro 520 euro

CENA KARNETU - 6 DNI CENA KARNETU - 6 DNI CENA KARNETU - 6 DNI

278 euro gratis 195 euro

ZAWIERA: 
• zakwaterowanie w hotelu 

• wyżywienie HB 

• pełen autorski program Ferie 2022 

• dobre ubezpieczenie SKI 

• korzystanie z hotelowego SPA 

• wszelką pomoc i opiekę 24/7 

DLA WSZYSTKICH DZIECI W CENIE: 
• szkolenie narciarskie 

• popołudniowe animacje 

• wieczorne programy | gry | filmy 

• korzystanie z basenu 

SZKOLENIE SKI dla pozostałych: 

• 200 EURO: szkolenie 5 dni x 3h - 

grupa sportowa oraz 

średniozaawansowana 

• 40 euro/h: szkolenie indywidualne z 

instruktorem  

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Rezerwacja związana jest z płatnością 30% 

kwoty wartości imprezy. Reszta płatna jest 

na 30 dni przed jej rozpoczęciem.  

DODATKOWO PŁATNE: 
• Dopłata do pokoju superior 

25 euro / osobę / pobyt 

• Dopłata do pokoju junior 

suitę: 50 euro / osobę / pobyt 

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI 
W tym roku pomagamy przy 

wykupieniu ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji

*cena w przypadku dzieci obowiązuje przy dwóch dorosłych osobach w pokoju


Filmy z Ferii: 
 • 2019 - Civetta 

 • 2018 - Civetta 
 • 2017 - Civetta 

 • 2016 - Monterosa 
 • 2014 - Folgaria 
 •  2013 - Val di Sole 
 • prezentacja Civetty

wyœlij 

zapytanie o 

indywidualn¹ 

kalkulacjê 

https://vimeo.com/358742796
https://vimeo.com/278640807
https://vimeo.com/214866134
https://vimeo.com/124414481
https://vimeo.com/88826822
https://vimeo.com/35678417
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=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202019%20-%20Civetta
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202019%20-%20Civetta
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202019%20-%20Civetta
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202019%20-%20Civetta
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