
STAVA
VAL DI FIEMME

110 KM
TRAS

45
WYCIĄGÓW

****
RIO STAVA

WYJAZD
RODZINNY

REGIONALNA
KUCHNIA

ATRAKCYJNE
CENY

O REGIONIE

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zapraszamy do słynnej doliny Val di Fiemme i Ski Center Latemar - 
nowoczesnego ośrodka narciarskiego. Charakterystyczne dla 
regionu, monumentalne góry i 110 km tras zjazdowych spełnią 
wymagania zarówno wytrawnych narciarzy jak i rodzin z dziećmi. 

Miasteczko Stava znajduje się między dwoma największymi stacjami  
naciarskimi regionu - Pampeago/Obereggen (6 km) i Alpe Cermis (5 km).  
Do dyspozycji mamy 60 tras o zróżnicowanym poziomie, nowowczesne 
wyciągi, snowparki, oświetlone trasy nocne oraz 150 km tras biegowych. 
Rozszerzony karnet Silver Valley pozwala na korzystanie z kolejnych 280 km 
tras ze stacji narciarskich oddalonych o 30 km - San Pellegrino, San 
Martino, Carezza, Pozza di Fassa, Canazei. Zapewniamy, że tutejsze 
wyjątkowe widoki należą do najbardziej spektakularnych. Uzupełnieniem są 
szerokie stoki a przy nich liczne bary i restauracje. 

Oferujemy szkolenie narciarskie obejmujące treningi prowadzone 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Wszystkie grupy 
dobieramy poziomem zaawansowania, w przypadku zajęć dla 
najmłodszych będzie to również podział wiekowy.

Dla dorosłych proponujemy 2-godzinne treningi każdego dnia w małych 
grupach. W ramach szkolenia realizujemy program nauki podstaw dla 
początkujących, doskonalenie techniki jazdy dla średnio-zaawansowanych 
oraz specjalne treningi dla mocno zaawansowanych narciarzy. Rodzice nie 
muszą się martwić o swoje pociechy gdyż mamy dla nich program zajęć 
narciarskich oraz atrakcji dodatkowych. Zajęcia narciarskie to min 5 godzin 
dziennie w których zawarta jest przerwa na posiłek w jednej z restauracji na 
stoku. Po powrocie do hotelu realizujemy program animacyjny dla 
wszystkich chętnych. Dorosłych zapraszamy na Apres Ski.

Zatrzymamy się w imponującym, nowoczesnym i rodzinnym 
resorcie Rio Stava Resort & Spa ****.

Czekają na nas bardzo komfortowe pokoje o wysokim standardzie z 
balkonem lub tarasem, wyposażone w łazienki z prysznicem lub wanną. 
Bogate śniadania i obiadokolacjeu uzupełnione są podwieczorkiem z 
domowymi wypiekami, z którego możemy skrzystać po nartach. 
Niesamowite centrum Wellness oferuje nam baseny wewnętrzne i 
zewnętrzne, basen dla dzieci ze zjężdzalnią, liczne łaźnie i sauny, sale 
relaksu oraz bogatą ofertę zabiegów SPA. Dodatkowo dla najmłodszych 
przygotowana jest specjalna sala zabaw o powierzchni 360 m2. 

SZKOLENIE NARCIARSKIE

Mnóstwo pozytywnej energii,
sportowego szaleństwa
i doskonale przygotowanych stoków!
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CENNIK 20-26.01.2018 CENA ZAWIERA

OPCJE DODATKOWE UWAGI

DOROŚLI 

DOROŚLI + SZKOLENIE

DZIECI 14 - 16 LAT *

DZIECI 8 - 13 LAT **

DZIECI 6 - 8 LAT **

DZIECI 3 - 5 LAT

DZIECI 0 - 2 LATA

659 EUR

759 EUR

799 EUR

699 EUR

569 EUR

499 EUR

149 EUR

●  6 noclegów oraz wyżywienie HB + podwieczorek

●  5-dniowy Skipass Val di Fiemme / Obereggen (110 km tras)

●  szkolenie dla dorosłych (2-godzinny trening każdego dnia)

●  całodzienne szkolenie dla dzieci (cena nie zawiera lunchu)

●  treningi na tyczkach oraz zawody narciarskie

●  hotelowy pakiet wellness - baseny, łaźnie, sauny, jacuzzi

●  wieczorne animacje dla dzieci i apres ski dla dorosłych

●  ubezpieczenie Multitravel (KL, NNW, OC)

OPIEKA DLA DZIECI W WIEKU 1 - 4 LATA

ROZSZERZONY SKIPASS SILVER VALLEY

ROZSZERZONY SKIPASS DOLOMITISUPERSKI

199 EUR

20 EUR

50 / 35 EUR

●  Opieka dla dzieci 1-4 lata pod okiem naszych niań w 
    godzinach zjazdowych (do 8 godzin)

●  Silver Valley - Val Di Fassa, Val di Fiemme, San Pelegrino, 
    San Martino (390 km tras, 150 wyciągów)

NAZWA OBIEKTU

Rio Stava Family Resort & Spa ****
Via Mulini 20
38038 Tesero, Trentino
Fiemme Valley

+ 39 0462 814446
www.hotelriostava.com

ORGANIZATOR

Damian Kłys
+48 512 374 560
travel@torstar.pl
www.torstar.pl

LOKALIZACJA  STAVA - VAL DI FIEMME

GALERIA

T     +48 512 374 560               E    travel@torstar.pl                W    www.torstar.pl

Opłaty za dzieci pod warunkiem dwóch osób dorosłych w pokoju
*     dzieci urodzone po 25.11.2001
**   dzieci urodzone przed 25.11.2009 / po 25.11.2009


