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                                 WCZASY - OBOZY 
 

            NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE 
 

                                            28.01.2022 - 06.02.2022 
04.02.2022 – 13.02.2022 
                                                                  
 

Region Via Lattea  - zwany „Drogą Mleczną”, położony jest w dolinie Chisone. To trzeci co do wielkości teren 
narciarski Włoch, rozciągający się na wysokości 1360 - 2823 m n.p.m. Zasłynął organizacją Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w 2006 roku oraz Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim. Cały region to 7 stacji narciarskich: 
Sestriere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Sansicaro, Cesana, Calviere i Monginevro . 
Sieć wyciągów obejmuje 200 tras narciarskich o łącznej długości przekraczającej 400 km.  Obejmuje 85 km tras 
dla zaawansowanych, 95 km tras łatwych i 220 km tras o średniej trudności. O komfort poruszania się pomiędzy 
stokami zadba 37 wyciągów krzesełkowych i 6 gondoli. 
Serce Via Lattea stanowi stacja narciarska Sestriere. Położona na przełęczy 2035 m n.p.m. jest jednym z 
najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków sportów zimowych w Alpach włoskich. Trasy 
pociągnięte pod szczytami Mont Sises (2600 m n.p.m.) i Monte Motta (2823 m n.p.m.) należą do stromych i 
wymagających. Na samej górze Monte Motta znajduje się najostrzejszy w regionie zjazd - na długości 0,6 km 
różnica poziomów wynosi 300 metrów. Z obu szczytów poprowadzone są zabezpieczone i kontrolowane 
odcinki off-piste dla lubiących jazdę poza stokami. Przygotowane są również trasy biegowe. Jedna wiedzie 
między Claviere i Montgenevre (o długości 15 km), druga to 10-kilometrowa pętla dookoła Sestriere. Tutejsze 
trasy zjazdowe zaliczane są do najbardziej słonecznych i najmniej zatłoczonych w Alpach. 
 

ZAKWATEROWANIE – w 3* hotelach: Casa Alpina Don Barra i Villa Plinia. Pokoje 2-osobowe i pokoje 3/4-
osobowe z łazienkami. Pokoje 3/4-osobowe posiadają 2 łóżka i rozkładaną kanapę. Hotele położone są w 
malowniczej okolicy, w miejscowości Pragelato, na wysokości 1.518 mnpm. To zaledwie 30 km od granicy z 
Francją, a z okien można podziwiać góry Piemontu. Do dyspozycji gości są: sala konferencyjna, bar, lobby, 
darmowe Wi-Fi, TV w pokojach, przechowalnia sprzętu narciarskiego z suszarkami do butów. Sala 
dyskotekowa nad restauracją Don Barra w budynku oddalonym o 40m od budynku hotelowego. 
WYŻYWIENIE – restauracja hotelu Villa Plinia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ŚWIADCZENIA W CENIE: 
 

1. ZAKWATEROWANIE: 7-noclegów w hotelu 3***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami; 

 http://www.casalpinadonbarra.it  
2. PRZEJAZD: komfortowym autokarem LUX (DVD, 

barek, WC); 
3. WYŻYWIENIE: śniadania (bufet) i obiadokolacje; 

(3 -daniowe) serwowane przez hotel Villa Plinia; 
4. BASEN i jacuzzi; 
5. UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE: KL, OC na stoku , NNW; 
6. OPIEKA PILOTA INVITATIO; 
7. Suszarki do butów narciarskich w przechowalni; 
8. Codzienne transfery do stacji narciarskich; 

CENA NIE OBEJMUJE: 
1. Taksy klimatycznej 

(1,75  €/dzień/osobę od 14 roku życia); 

2. Lunch pakietów (8 €/dzień/1 os.); 
3. Napoi do obiadokolacji; 
4. Skipassów: 

- 261 EUR / 6 dni 
- 90 EUR/ 6 dni/ baby (urodzone od 2014 r.) 

5. Szkolenia: 
- snowboardowego (grupa min. 9 osób),  
2,5 h dziennie – 630 zł; 
- narciarskiego (grupa min. 9 osób), 
2,5 h dziennie  -  540 zł; 
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CENY: 

1. Cena w pokoju 2-osobowym: 2790 zł/os. 
2. Cena w pokoju 3-osobowym: 2565 zł/os. 
3. Cena w pokoju 4-osobowym: 2520 zł/os. 

 

ZNIŻKI:  
 

Zniżka za dojazd własny przy korzystaniu z autokaru na dojazdy do wyciągów: 180 zł/os. 

Zniżka za dojazd własny bez korzystania z autokaru podczas pobytu: 360 zł/os. 

 

PROGRAM IMPREZY: 
 

 Piątek - Wyjazd z Warszawy ok. 18:00;

 Sobota - Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, spotkanie organizacyjne i obiadokolacja;
 Niedziela – Piątek - Śniadania i wyjazdy autokaru na stoki - „białe szaleństwo” na nartach; 

Powroty z nart i obiadokolacje; 
 Après ski - gry i zabawy po nartach;
 Sobota – Wykwaterowanie i wyjazd autokaru do Polski po śniadaniu ok. 10:00; 

 Niedziela – Przyjazd do Warszawy około południa; 

 
 

 Rekomendujemy zabranie karty EKUZ (bezproblemowy odbiór w najbliższym oddziale NFZ)

 Zalecamy wszystkim zabrać KASKI (obowiązkowo do 14 roku życia)

 
UWAGA! Uprzejmie przypominamy, że trwa pandemia, w związku z którą wszędzie obowiązują restrykcje. W 
obecnych warunkach i aby zmaksymalizować szanse na normalne funkcjonowanie w wyjeździe mogą 
uczestniczyć tylko osoby zaszczepione – posiadające paszport covidowy.  
Aktualne informacje dot. sytuacji we Włoszech można sprawdzać na stronie: 
https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch. 

 


