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N A R C I A R S K I  
A L L   I N C L U S I V E 

 
 
 
 

To już nasz 6 sezon  
w Pirenejach !!! 



 

 

 

Lubisz jeździć na nartach? 
 
Lecz denerwują Cię kolejki do wyciągów, zatłoczone trasy narciarskie, dojazdy  skibusami i 
długa podróż z domu?  
 

Nie czujesz wystarczającej opieki ze strony organizatora wyjazdu i przeważnie wszystko jest 
na Twojej głowie?  
 

Chciałbyś inaczej? Marzysz czasem o narciarskim Raju? Mamy go dla Ciebie!!! 
 

ANDORRA SNOW FESTIVAL – NAJLEPSZE NARTY POD SŁOŃCEM 
 

Co to takiego???  
 

Wyobraź sobie…: 
 

 słoneczna pogoda, 

 brak kolejek do wyciągów,  

 wspaniałe warunki narciarskie,  

 skipass na cały region Vallnord czyli 100 km doskonale przygotowanych i pustych tras  

 nartostrady na każdy poziom zaawansowania, od zielonych po czarne  

 polscy instruktorzy narciarstwa, 

 animatorzy dla dzieci na stoku i w hotelu,  

 szybka i komfortowa  podróż samolotem,  

 4 gwiazdkowy hotel z basenem i saunami,  

 kolej gondolowa wyjeżdżająca wprost z hotelu,  

 doskonałe jedzenie z winem do kolacji,  

 dostawa bagażu i sprzętu narciarskiego bezpośrednio z Twojego domu do hotelu,  

 wysokie ubezpieczenie obejmujące ratownictwo a także koszty rezygnacji z wyjazdu  
 

… oraz wiele innych atrakcji na śniegu i nie tylko 
 

Po prostu NARCIARSKI ALL INCLUSIVE !!! Do tego taniej niż w Alpach. Sprawdź !!! 
 

 



 

 

 

Narty to za mało? 
 

SKORZYSTAJ z PROPOZYCJI DODATKOWYCH : 

 

 widokowy lot śmigłowcem nad Pirenejami 

 wycieczka skuterami śnieżnymi  

 przejażdżka psimi zaprzęgami 

 karting na lodzie 

 kurs speedriding’u (4 lub 8 godzin) 

 speedriding w tandemie z instruktorem  

 nocna wycieczka ratrakiem  

 CALDEA – 3 godzinny pobyt w ośrodku wód termalnych i Spa 

 wyjazd na mecz FC Barcelona 

 
Atrakcje dodatkowe dla chętnych, płatne dodatkowo; szczegółowy cennik dostępny 

na www.SnowFestival.com.pl 

 



 

 

K O S Z T Y  U C Z E S T N I C T W A: 
 

TERMIN Osoba dorosła  
w pokoju 2 i 3 os. 

Dziecko  
do lat 5 

Dziecko  

od 6 do 12 lat  

Młodzież  

od 13 do 15 lat 
 

CENY KOŃCOWE BRUTTO w EUR 
 

20.01 – 27.01.2019 765,00 95,00 575,00 695,00 

27.01 – 03.02.2019 795,00 95,00 595,00 695,00 

03.02 – 10.02.2019 825,00 95,00 595,00 745,00 

10.02 – 17.02.2019 865,00 95,00 595,00 745,00 

 - ceny dla dzieci i młodzieży obowiązują tylko w przypadku zakwaterowania w pokoju z 2 os. dorosłymi 

- dziecko do lat 5 to wszystkie dzieci urodzone w roku 2013 i później 

- dziecko od 6 do 12 lat to wszystkie dzieci urodzone w latach od 2006 do 2012  

- młodzież od 13 do 15 lat to wszyscy uczestnicy urodzeni w latach 2003 - 2005 

- maksymalnie 4 osoby w pokoju (licząc wszystkich uczestników łącznie z dziećmi poniżej 5 lat) 
 

CENY  OBEJMUJĄ: 

 7 noclegów w hotelu MAGIC SKI**** w La Massana (z tego samego budynku wyrusza kolej gondolowa, która 
w ciągu siedmiu minut zawiezie nas na trasy narciarskie) 

 śniadania i kolacje w formie urozmaiconych i bogatych bufetów  
 do każdej kolacji woda mineralna bez limitu oraz karafka wina dla każdego uczestnika 
 nielimitowane korzystanie z hotelowego centrum wellness (mały kryty basen z dyszami do masażu, wanna z 

hydromasażem, sauna, łaźnia parowa, podgrzewane kamienne leżaki, mała siłownia)  
 ubezpieczenie turystyczne AXA Multitravel Basic - obejmujące m.in. amatorskie uprawianie narciarstwa wraz 

z kosztami ratownictwa oraz koszty rezygnacji z udziału w imprezie w przypadkach losowych (choroba, 
wypadek, grabież mienia, etc.) 

 polski animator czasu dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat (organizacja gier i zabaw oraz opieka nad dziećmi w 
godz. 10:00 – 15:00 na stoku i 17:00 do 19:30 w hotelu)  

 opiekę koordynatora w czasie całego pobytu w Andorze 
 transport sprzętu narciarskiego oraz bagażu głównego z Polski bezpośrednio do hotelu w Andorze i z 

powrotem (łączny limit wagowy całego bagażu wraz ze sprzętem to 25 kg na osobę) 
 karnet narciarski na cały region Vallnord na 6 dni 
 zajęcia z polskimi instruktorami narciarstwa (1 godzina dziennie w grupach maksymalnie 7 osobowych); 

zajęcia z instruktorami na każdym poziomie zaawansowania dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat  
 testowanie najnowszych modeli nart 
 opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 
CENY NIE OBEJMUJĄ: 

 dojazdu (na życzenie przedstawimy aktualne oferty przelotów  oraz transferów z lotniska) 

 dopłaty do zakwaterowania w pokoju 1 osobowym (195,00 EUR za cały pobyt) 

 udział w wycieczkach i atrakcjach fakultatywnych (szczegółowy cennik dostępny jest na stronie 

www.snowfestival.com.pl) 

 
ZNIŻKI: 

 bez karnetu narciarskiego (minus 125,00 EUR osoba dorosła, minus 85,00 EUR dzieci w wieku 6 – 15 lat) 
 bez szkolenia narciarskiego (minus 45,00 EUR za osobę) 

 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i REZERWACJE: 
AKADEMIA PODRÓŻY.PL 

ul. Magiczna 4, 96-321 Osowiec k. Warszawy 
tel.: 22 896 02 02, GSM: 693 821 632 

biuro@akademiapodrozy.pl 
www.snowfestival.com.pl 

mailto:biuro@akademiapodrozy.pl
http://www.snowfestival.com.pl/


 

 

 
H O T E L  M A G I C  S K I**** w La Massana 

 

Hotel Magic Ski znajduje się w centrum miasteczka La Massana w Andorze. Jest to elegancki i ładny obiekt, 

usytuowany w pobliżu najważniejszych ośrodków narciarskich. Około 5 km dzieli go od miasta Escaldes-Engordany, w 

którym mieści się słynne spa termalne Caldea oraz 6 km od stolicy Andory, miasteczka Andorra La Vella. 
 

Hotel Magic Ski znajduje się w tym samym kompleksie budynków z których wyrusza kolej gondolowa dowożąca 

narciarzy na pobliskie stoki sektorów Pal i Arinsal. Z pobliskiego przystanku (50 metrów od hotelu) odjeżdża 

bezpłatny skibus do najlepszego w całej Andorze sektora Arcalis. Dzięki temu jest to idealne miejsce dla narciarzy. Na 

miejscu dostępna jest wygodna narciarnia z zamykanymi schowkami na narty oraz prywatny podziemny parking. 
 

Przestronne pokoje obejmują łazienkę i wyposażone zostały w telewizor z dostępem do kanałów telewizji 

satelitarnej, dostęp do internetu oraz minibar. 
 

Do dyspozycji gości jest hotelowe Spa. Obejmuje ono basen o powierzchni 15 m² z dyszami do masażu oraz wannę z 

hydromasażem. Do dyspozycji Gości jest również sauna i łaźnia parowa.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V A L L N O R D 

 

 

Jeden z dwóch ośrodków narciarskich położonych w Andorze.  Arinsal i Pal, do których można dostać się gondolkami 

wyruszającymi z centrum uroczych miasteczek La Massana i Arinsal, to dwa sektory narciarskie połączone 

nowoczesną 50 osobową koleją linową. Trzecim sektorem Vallnord jest ukryty głęboko w górach sektor Arcalis, do 

którego kursuje bezpłatny skibus. Doliny Vallnord to prawie 100 km perfekcyjnie przygotowanych tras narciarskich i 

najlepsze warunki śniegowe w Księstwie. 
 

Sektory Arinsal i Pal oferują łącznie 70 km tras na wysokości 1 550 - 2 560 m n.p.m.  Znajdziemy tu 4 trasy czarne 

(bardzo trudne), 16 tras czerwonych (trudne), 15 tras niebieskich (łatwe) i 7 tras zielonych (bardzo łatwe) oraz 

najwyższej klasy snowpark. Sektor jest wręcz stworzony dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy. 

Początkującym  na pewno do gustu przypadną stoki zaprojektowane specjalnie do nauki jazdy, ogródki śnieżne oraz 

teren przystosowany do bezpiecznej jazdy z całą rodziną. Pozostali narciarze docenią zróżnicowane i co 

najważniejsze niezatłoczone stoki. 
 

Ukrytym skarbem Andory jest spokojny, położony na wysokości 1 950 - 2 625 m n.p.m., oferujący 30 km długich tras 

sektor Arcalis. Miejscowi zgodnie odpowiadają, że to najlepsze miejsce dla narciarzy i freeriderów w Andorze. To 

właśnie tutaj znajduje się jedna z najznakomitszych tras, na której co roku organizowane są zawody  będące częścią 

freeridowego World Tour. To także miejsce gdzie  dobrze jeżdżący narciarze i snowboardziści mogą spróbować 

swoich sił, uczestnicząc w wyprawie heliskiing / heliboarding.  
 

Dla wszystkich spragnionych mocnych wrażeń przygotowano atrakcje takie jak: nurkowanie pod lodem, kiteskiing, 

speedriding, jazda śnieżnymi skuterami, psie zaprzęgi czy wyprawy na rakietach śnieżnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A N D O R A 
 

 

Małe państwo w południowo-zachodniej Europie, leżące w Pirenejach graniczące od północy z Francją a od południa 

z Hiszpanią. Ma powierzchnię 462 km² (nieco mniej niż powierzchnia Warszawy) a liczba ludności wynosi ok. 74 

tysięce mieszkańców (mniej niż w Piotrkowie Trybunalskim). Średnia wysokość terenu to aż 1996 m n.p.m. Andora 

leży na południowych stokach Pirenejów w strefie klimatu umiarkowanego - górskiego.   
 

Andora usytuowana w sercu Pirenejów jest jednym z 10 najlepszych regionów narciarskich na świecie! 

Charakteryzuje się chłodnymi zimami z dużymi opadami śniegu co sprzyja uprawianiu sportów zimowych.  

Dwa główne rejony narciarskie Andory to Grandvalira i Vallnord posiadające łącznie ponad 300 km nartostrad, na 

których odnaleźć można 110 wyciągów narciarskich. Dzięki bardzo niskim podatkom, Andora to również raj dla 

lubiących zakupy. Kosmetyki, markowe ubrania i okulary, zegarki, elektronikę i alkohol można tu nabyć po bardzo 

atrakcyjnych cenach. 

 

CO PO NARTACH? 

Szukasz mocnych wrażeń? Będziesz mieć możliwość wypożyczenia sprzętu typu skuter śnieżny (ski-doo) czy quada, 

żeby pokonywać rozległe zbocza Pirenejów. Dla ludzi nieznających strachu mamy gratkę w postaci speedridingu, 

określanego czasem najbardziej niebezpiecznym sportem na świecie! Ciut „spokojniejszym” będzie zdobywanie ścian 

wspinaczkowych czy zjazdy rodzinnym toboganem. Równie atrakcyjna jest najdłuższa w Europie trasa zjazdowa, tzw. 

tobotronc. Tor wyłożony szynami zaczyna się na wysokości ponad 2 tys. metrów, ma długość ponad 5 km i różnicę 

poziomów wynoszącą ok. 400 m.  

 

ŚWIĄTYNIA RELAKSU 

Caldea jest największym na południu Europy, dwupoziomowym centrum wodno-termalnym. Tutaj możesz ukoić 

swoje nerwy i podreperować zdrowie. Jeśli zaś roznosi Cię energia, zdecyduj się na wodne szaleństwo, o które 

również zadbano! Sam budynek o bardzo nowoczesnym kształcie, otoczony wysokogórskimi pejzażami naprawdę 

robi wrażenie. Piękne wnętrza z mnóstwem basenów różnej głębokości, sauny, łaźnie tureckie (hammam), laguny 

przyozdobione tropikalną roślinnością czy terapie nagrzewające słońcem (na tarasie) lub podczerwienią sprawią, że 

po wyjściu z Caldei poczujesz się jak nowo narodzony. 

 

WIĘCEJ KULTURY 

Jeśli szaleństwo na stoku i widoki pełne magii jeszcze Cię nie zaspokajają, sięgnij po andorską kulturę. Znajdziesz tutaj 

całe mnóstwo budowli w stylu romańskim, których mocne, chroniące przed zimnem mury idealnie odpowiadały 

pierwszym mieszkańcom Andory. W nieprzyjaznym, wysokogórskim otoczeniu trudno było o materiał budowlany, 

więc pierwsi „górale” sięgali po drewno i kamień, dbając przede wszystkim o pragmatyzm. Amatorzy muzealnych 

rozrywek też znajdą tu coś dla siebie. Andora zaprasza! 

 

 

 
 
 

 


