
FAMILY LINES:  CANAZEI - WLOCHY

28.01-04.02.2023



Zapraszamy na FAMILY lines - rodzinny wyjazd na narty w Dolomity, 
z wysokiej jakości szkoleniem w rodzinnej atmosferze. 



hotel cesa tyrol
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Czterogwiazdkowy Hotel Césa Tyrol w
miejscowości Canazei znajduje się na lekkim
wzniesieniu pod samym lasem, z widokiem na
miasteczko i otaczające je góry. Dookoła panuje
cisza i spokój. 

Zakwaterowanie jest możliwe w hotelowych
pokojach typu Comfort lub Junior Suite z
wyżywieniem HB oraz apartamentach w
budynku obok, przynależącym do hotelu. 

W hotelu znajduje się narciarnia, pokój zabaw
dla dzieci, siłownia, kręgielnia, strefa wellness. 

Pod główną kolej gondolową wychodzącą z
miasteczka dojedziemy w 3 minuty hotelowym
busem. 



junior suite
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Duże dwuosobowe pokoje z możliwością
dostawek (40 m²), wysokim standardem i
bogatym wyposażeniem. Przestronne łazienki
oferują wszelkie udogodnienia. Wyposażone są
w duże kabiny prysznicowe, a niektóre
dodatkowo również w wanny. Wszystkie pokoje
mają duży balkon z widokiem na Canazei. 



comfort room
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Przytulne dwuosobowe pokoje z możliwością
dostawek (28 m²). Łazienki są dostępne z kabiną
prysznicową lub wanną. Wszystkie pokoje mają
balkon. 



apartament 8
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Apartament (50 m2) na drugim piętrze, z
balkonem. Sypialnia jest dwuosobowa z dużą
szafą. Część dzienna wyposażona jest w
chowane łóżko, rozkładaną sofę oraz stolik
kawowy i stół z krzesłami. Kuchnia jest bardzo
dobrze wyposażona - lodówka, piekarnik, płyta
elektryczna, zmywarka.



Połączone apartamenty (80m2), usytuowane na
drugim piętrze, z dużym balkonem. Podwójny
apartament obejmuje dwie sypialnie z dwoma
łazienkami wyposażonymi w okrągłą wannę i
oddzielną kabinę prysznicową. W części dziennej
znajduje się rozkładana sofa, stoliki kawowe, stół
z krzesłami. Kuchnia jest bardzo dobrze
wyposażona - lodówka, piekarnik, płyta
elektryczna i zmywarka.

apartament 5/6
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wyzywienie

bi
g 

li
n

es

HB: rano restauracja przygotowuje bogaty bufet
śniadaniowy. Na obiadokolację szefowie kuchni
proponują codziennie inne menu z szerokim
wyborem dań. 

Na życzenie serwowane jest dedykowane menu
dla sportowców. 

Wyżywienie HB dotyczy osób zakwaterowanych
w hotelu. Jest możliwość dokupienia śniadań i
obiadokolacji dla osób w apartamentach. 



wellness
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sella ronda
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Naszym zdaniem jedno z najpiękniejszych
miejsc na narty. Do przejechania w okolicy jest
ponad 480 km tras, o zróżnicowanych stopniu
trudności. Z każdej strony wyrastają ogromne
masywy Dolomitów. Sztandarową wycieczką do
przejechania w całości na nartach jest Sella
Ronda w obu kierunkach. 



SZKOLENIE

grupy dzieci i dorosłych
szkolenie 5h x 6 dni
podział na grupy szkoleniowe wg umiejętności i wieku
szkolenie z jazdy sportowej
szkolenie z podstawowego serwisowania nart
videoanalizy
popołudniowe zajęcia dla dzieci

Stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie ilość.
Dobieramy najlepszą kadrę, która na stoku przeprowadzi
efektywny trening, a po południu zapewni opiekę i
dodatkowe animacje dzieciom.
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CENA
bi

g 
li

n
es

zakwaterowanie (7 noclegów)
wyżywienie HB (zakwaterowani w hotelu)
opiekę nad dziećmi w przerwie na stoku 
popołudniowe animacje dla dzieci
dojazd na stoki busem hotelowym
wejście na wellness
gadżety dla każdego uczestnika
pamiątkowe zdjęcia
opiekę kadry

Cena zawiera:
skipassu
szkolenia
dojazdu
ubezpieczenia
tourist tax

Cena nie zawiera:

osoba dorosła: 373 euro
dziecko ur. po 26.11.2006: 261 euro 
dziecko ur. po 26.11.2014: gratis

SKIPASS (Dolomiti Superski 6 dni): grupa dorosłych: 1 800 zł 
grupa dzieci: 1 800 zł
grupa dzieci 2-4 lata: 2 400 zł 
indywidualne: na zapytanie

Szkolenie (5h x 6 dni):

COMFORT ROOM

JUNIOR SUITE

osoba dorosła dziecko 13-16 dziecko 9-12 dziecko 5-8 dziecko 2-4

890

965

765

830

640

690

555

600

470

510

ceny w euro

*zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych w pokoju

APARTAMENT 8

APARTAMENT 5/6

835 (2 os.) 1000 (3 os.) 1165 (4 os.)

1565 (4 os.) 1730 (5 os.) 1820 (6 os.)

*bez wyżywienia (możliwość dokupienia - na zapytanie)



+48 692 586 155
BIURO@BIGLINES.PL

WWW.BIGLINES.PL


