
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 330 EURO/osoba - 7 
nocy 
od 290 EURO/osoba - 6 
nocy 

skipass 5 dni - 256 EUR 
skipass 6 dni - 223 EUR

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 
Rastblicher*** 

skipass Kronplatz 4 dni 
(182,50 Euro) 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 4-
daniowa kolacja serwowana 
wraz z bufetem sałatkowym, 
w tym: 

1x kolacja z menu 
Śródziemnomorskim 
1x Gala Dinner 

Wstęp do strefy 
wellness:wewnętrzny basen, 
whirpool, sauna fińska i 
parowa, strefa relaksu 

KRONPLATZ 
| NARTY | AUSTRIA | 



 

Hotel Rastbichler*** 
Hotel Rastbichler położony jest w w odległości zaledwie 1,2 km od niewielkiej wioski górskiej 
Chienes. Oferuje on bezpłatny kryty basen oraz pokoje inspirowane zasadami Feng Shui. Na 
terenie  obiektu  znajduje  się  wykwintna  restauracja  z  2  tarasami  oraz  zaplecze  odnowy 
biologicznej.

We wnętrzach pokoi w hotelu Rastbichler dominuje wyraźny kolor. Każdy pokój dysponuje 
balkonem z widokiem na dolinę Puster, las lub dziedziniec. W większości pokoi podłogi zostały 
wyłożone wykładziną,  a ściany zdobią  oryginalne obrazy. Wyposażenie obejmuje telewizor z 
płaskim ekranem i  dostępem do  kanałów satelitarnych.  Zapewniono  także  nowoczesną  i 
barwną łazienkę.

Śniadanie  podawane  jest  w  formie  bufetu.  Składa  się  ono  z  kiełbasek  wiedeńskich,  sera, 
dżemów domowej  roboty,  a  także  jogurtu  i  jajek  na  twardo.  Restauracja  oferuje  specjalne 
czterodaniowe menu z deserem. W lokalu czasami odbywają się uroczyste kolacje oraz kolacje 
obejmujące potrawy typowe dla południowego Tyrolu. W barze serwowane są strudle, kanapki 
oraz lody.

W recepcji Goście mogą zarezerwować sesje w saunie na podczerwień lub skorzystać z oferty 
bezpłatnych pieszych wycieczek. W obiekcie dostępna jest także bezpłatna sauna fińska oraz 
stół do ping ponga.

Tereny  narciarskie  Kronplatz  oddalone  są  od  hotelu  o  25  minut  autobusem,  a  centrum 
miejscowości Brunico o 10 km.

free WIFI 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

Lokalnego podatku 
płatnego na miejscu 1,5 E/
dzień/osoba 




