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Zakwaterowanie: BLU HOTELS SENALES 3***  (Maso Corto – Kurzras)   http://www.bluhotels.it/  
Hotel należący do sieci Blu Hotels. Obiekt Blu Hotels Senales tworzą trzy hotele: Sport Hotel, Cristal i Club Hotel Zirm. 
Usytuowane są zaledwie 150 m od wyciągów narciarskich, w miejscowości Maso Corto, które, położone na wysokości 
2100 m n.p.m., stanowi idealne miejsce do uprawiania narciarstwa ze 100% gwarancją śniegu.  
Blu Senales oferuje urządzone w góralskim stylu pokoje z pięknym widokiem na okolicę. Hotel posiada dwa bary oraz 
dwie restauracje oraz bezpłatny parking zewnętrzny. Restauracja serwuje klasyczne dania kuchni włoskiej oraz 
międzynarodowe specjały. Z jadalni roztacza się malowniczy widok na góry, a dwa razy w tygodniu po obiadokolacji 
orgaznizowana jest muzyka na żywo. Ponadto do dyspozycji gości jest kryty basen olimpijski, siłownia oraz centrum 
odnowy biologicznej. Wszystkie pokoje wyposażone zostały w drewniane meble oraz duże okna. W każdym pokoju 
można korzystad z telewizora, biurka i łazienki. 
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http://www.schnalstal.com/  
 
Maso Corto (niem. Kurzras) jest punktem wyjścia do prawdziwej śnieżnej zabawy. Kolejka linowa gwarantuje, po 
zaledwie 6-minutowym wjeździe na 3200m n.p.m., śnieg przez cały rok. Wygodnych i szerokich tras zjazdowych jest tu 
35 km i dostarczają one niezapomnianych przeżyd  zarówno narciarzom jak i snowboardzistom. Trasy dla 
poczatkujących znajdują się zarówno na dole, jak i na lodowcu, ale swoje umiejętności sprawdzid mogą i wprawni 
narciarze mierząc się z czarną „Schmugglerrinne”, która swoją nazwę zawdzięcza przemytnikom, którzy ponod tym 
szlakiem przemykali przez granicę. 
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SPECJALNA OFERTA DLA GRUPY MIKO-SPORT 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zakwaterowanie + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja*) - 7 noclegów:  
Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.  
Korzystanie z basenu, sauny, łaźni tureckiej.  
Lunch (dodatkowy trzeci posiłek) w hotelu (15:00-16:00) zupa, przekąski, słodycze, kawa lub herbata. 
Piano bar z muzyką, trzy razy w tygodniu. 
Dzienny i wieczorny program hotelu. 
Podatek klimatyczny.  
* napoje do posiłków dodatkowo płatne. 
 

Transport:  
Autokarem klasy LUX  
Dzierżoniów – Maso Corto - Dzierżoniów 
 

Ubezpieczenie:  
Rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa (KL + ratownictwo 80tys. PLN, NNW  5tys. PLN i OC 20tys. PLN). 
 

Specjalny program dla grupy MIKO-SPORT: 
 
Sobota: Powitalne spotkanie z napojami i zimnymi przekąskami (wieczorem). 
Niedziela: Spotkanie po nartach w BUSSI barze (przy dolnej stacji kolejki linowej). 
Poniedziałek: Dyskoteka. 
Wtorek: Spotkanie na szczycie lodowca z lampką prosseco. 
Środa: Obiad w schronisku Luzaun i zjazd torem saneczkowym o długości 3300m do Maso Corto. 
Czwartek: Po nartach wycieczka na termy do Merano (dodatkowo płatna – wstęp na termy 25 euro) 
Piątek: Zawody narciarskie. 
Sobota: Wyjazd do Polski po śniadaniu. 
 

CENA:  435 EURO od osoby 
ZNIŻKI: 
3 i 4 osoba w pokoju: 360 EURO 
 

+ 
Skipassy na 6 dni:  
Dorośli: 192 euro (obligatoryjnie zbierane w autokarze). 
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
Zgłoszenia i przedpłata w wysokości 110 €/ os. płatna w MIKO-SPORT. Nr kontaktowy w sprawie płatności 
zaliczki: 602 197 327 (MIKO-SPORT). 
 
Dopłata do 100% ceny do 10.02.2015 na konto Biura Podróży Wild Holidays: 
Nr konta EURO: 34 1140 2017 0000 4012 0067 8714 
Nr konta PLN: 95 1140 2017 0000 4202 0861 5256 
Szczegółowe informacje dotyczące oferty i dopłaty do 100% ceny pod numerem: 501 186 955 (Biuro Podróży 
Wild Holidays) 
 

Zgodnie z ustawa o świadczeniu usług turystycznych Biuro Wild Holidays posiada ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki na rzecz 
klientów i wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Wielkopolskiego pod 
numerem 470. 
 
 
 

BIURO PODRÓŻY WILD HOLIDAYS 

tel. kom. 0048 501 186 955 

                                                                           mail: biuro@wildholidays.pl 
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