
Miejscowość/ teren ski 
Tereny narciarskie położone koło Cortiny d'Ampezzo leżą na 
wysokości od 1224 do 3243 m n.p.m. Ośrodek narciarski Cortina 
d’Ampezzo składa się z trzech terenów narciarskich: Tofane, 
Faloria i Cristallo. Nie są on bezpośrednio połączone wyciągami, 
ale na wszystkie dojeżdżają darmowe ski busy. Cortina oferuje 
ponad 100 tras o łącznej długości 120 km oraz ponad 50 różnych 
wyciągów, które pozwalają na sprawne poruszanie się pomiędzy 
ośrodkami. W 1956 odbyły się tutaj zimowe igrzyska olimpijskie, 
a obecnie w Cortinie rokrocznie odbywają się zawody Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim. W schronisku Duca d’Aosta 
kiedyś był zapalony znicz olimpijski. W Cortinie kręcono sceny do 
takich filmów jak m.in.: „Różowa Pantera” z Davidem Nivenem i 
Peterem Sellersem, „James Bond: Tylko Dla Twoich Oczu” z 
Rogerem Moorem czy „Cliffhanger” z Sylvestrem Stallone. 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 500 EURO/osoba  

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu Grand 
Hotel Misurinia**** 

skipass Val di Fassa 4 dni 

Wyżywienie 2x dziennie: 
poranny bufet śniadaniowy,  
4-daniowa kolacja 
serwowana 

Piano bar 3x w tygodniu 

Rozrywki wieczorne w hotelu 

Wstęp do strefy wellness i 
na basen 

 Skibus 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 
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Skipass 
Cortina d’Ampezzo 

 

Grand Hotel Misurina**** 
Grand Hotel  Misurina,  z  którego roztacza się  widok na jezioro Misurina,  położony jest  w 
pobliżu  miejscowości  Cortina  d'Ampezzo.  Oferuje  on  restaurację,  w  której  Goście  mogą 
delektować się wybornymi daniami, podziwiając widok na okolicę. Pokoje, z których większość 
ma drewnianą podłogę, wyposażone są w telewizor i minibar.

Ten stylowy hotel położony jest w samym sercu Dolomitów, na wysokości 1756 metrów nad 
poziomem morza. Naprzeciwko obiektu wznoszą się góry Tre Cime di Lavaredo.

W pobliskim lesie  Somaldida  biegną  wspaniałe  trasy  narciarstwa  biegowego.  Hotel  dzieli 
zaledwie 500 metrów od szkoły narciarskiej,  która oferuje zajęcia na wszystkich poziomach 
zaawansowania. Zimą w wyznaczonych godzinach można skorzystać z transferu do ośrodków 
narciarskich.

Goście mogą zrelaksować się w eleganckim barze oraz w centrum odnowy biologicznej, które 
obejmuje łaźnię turecką, centrum fitness, saunę i kryty basen.

W hotelowym  piano  barze  3  razy  w  tygodniu  można  posłuchać  muzyki  na  żywo.W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych przez  pierwsze 6  godzin można bezpłatnie  korzystać  z 
WiFi.




