
Miejscowość/ teren ski 

Kronplatz - (935 - 2275 m n.p.m.): Najnowocześniejszy teren narciarski 
w  Tyrolu  Południowym we  Włoszech  (19  wyciągów gondolowych). 
Jego  trzon  stanowi  potężna,  bezdrzewna  góra  z  pokrywą  śnieżną 
zalegającą  od  grudnia  do kwietnia,  na  której  wierzchołek z  trzech 
stron prowadzą liczne wyciągi. Plan de Corones to bardzo szybkie i 
nowoczesne  wyciągi.  Bardzo  dobre  warunki  znajdą  tu  również 
miłośnicy jednej deski. 

Skipass 

Kronplatz 

Termin 

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

Cena 

 od 300 E/osoba - 7 nocy 

skipass 7 dni - 256 EUR 

Cena zawiera 

 
noclegi  w Hotelu 
Brunnerhof*** 

Welcome drink 

free WIFI 
Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i kolacja 
serwowana wraz z bufetem 
sałatkowym. 

Wstęp do strefy 
wellness:wanna z parą o 
zapachu róż, tyrolska sauna, 
biosauna, kabina 
podczerwieni, whirlpool, 
fontanna ze słodką wodą, 
zimna grota, prysznice 
sensoryczne, jacuzzi ze 
strumieniem podeszwowym  
oraz strefa relaksu 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

skibus dowożący do stoków 

KRONPLATZ 
| NARTY | WŁOCHY | 



 

Hotel Brunnerhof*** 
Usytuowany  w  miejscowości  Rasen-Antholz  hotel  Brunnerhof  oferuje  bezpłatny  wstęp  do 
centrum odnowy biologicznej z wanną z hydromasażem i łaźnią turecką. Na terenie obiektu 
mieści  się  restauracja  serwująca  dania  z  Południowego  Tyrolu.  Hotel  zapewnia  doskonałe 
połączenia publicznym autobusem dla narciarzy ze stokami narciarskimi na szczycie Kronplatz.

Do dyspozycji Gości jest również bezpłatna, ogrzewana przechowalnia sprzętu narciarskiego. 
Obok obiektu zatrzymuje się lokalny autobus dla narciarzy, który zimą kursuje co 30 minut.

Pokoje  zostały  urządzone  w  tradycyjnym stylu  góralskim i  oferują  drewniane  meble  oraz 
podłogi  wyłożone  drewnem  lub  wykładziną.  Każdy  pokój  zapewnia  ponadto  telewizor  z 
dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Niektóre pokoje dysponują  również  balkonem z 
widokiem na Dolomity.

Śniadanie  w formie bufetu obejmuje słodkie i  pikantne produkty,  a  dostępna nie  tylko dla 
Gości hotelu restauracja jest otwarta w porze lunchu i kolacji. Drinkami można delektować się 
w barze lub na tarasie.








