
 

                       Obóz narciarski Maso Corto, Val Senales, Włochy 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo popularne Maso Corto (Kurzras) położone na wysokości 2011 m n.p.m.,  to mała alpejska 

stacja narciarska, leżąca na samym krańcu doliny Val Senales (Schalstal) we włoskim Tyrolu 

Południowym, u podnóża Palla Bianca 3738 m n.p.m. Miejsce jest bardzo ładnie położone, jedzenie 

doskonałe, a warunki narciarskie wyśmienite. Najdłuższa trasa w Maso Corto liczy 8 kilometrów 

(Corteraso), a najtrudniejszą wytyczyli przemytnicy, którzy omijali posterunki celników.  

Na turystów czeka całoroczna jazda na nartach na 

lodowcu, kolejka wywozi w 6 minut na 3200 m 

n.p.m., świetne warunki do uprawiania carvingu, 

świetnie przygotowane trasy o różnym stopniu 

trudności, halfpipe i skocznie dla snowbordzistów.  

Ciekawostką jest Ötzie, tajemniczy człowiek lodu, 

najsłynniejszy alpejczyk wszechczasów. Odnalezione 

w roku 1991 w masywie Ötztaler, bardzo dobrze zachowane 

ciało mężczyzny z epoki brązu stało się wydarzeniem na 

światową skalę. Przeleżał uwięziony w lodzie ponad 5000 lat, a 

kawałek grota tkwił jeszcze w jego ciele.  

Po nartach na turystów czeka możliwość lotów z nartami na 

lotni, basen (10 x 25 m), sauny, dyskoteka K2, bary, pub i 

restauracje. 

 

 

 

 

 

Termin: 26.03-1.04.2023 r. 

Stacja narciarska: Maso Corto, dolina 

Val Senales – www.valsenales.it  

Hotel Cristall***- www.bluehotels.it  

Wyciągi: 12, 4, 6, 2 

Trasy: 35 km, tak, 7 km, 13 km, 15 km 

Różnica poziomów od 2011 m do 3200 m 

 

http://www.valsenales.it/
http://www.bluehotels.it/


 

Zakwaterowanie  

 

 

Blu Hotel Senales - Cristal  www.masocorto.com.pl 

 

Budynek położony jest zaledwie 100 metrów od kolejki linowej. 

 

 

 

Hotelowa restauracja serwuje klasyczne dania kuchni włoskiej oraz międzynarodowe specjały. 

Obiekt dysponuje również jadalnią z pięknym widokiem na góry. 

Hotel oferuje pokoje z drewnianymi meblami i oknami. Wszystkie pokoje obejmują łazienkę i są 

wyposażone w telewizor oraz biurko. Na miejscu do dyspozycji Gości jest siłownia, kryty basen o 

wymiarach olimpijskich, centrum odnowy biologicznej, a także bezpłatny parking. 

Zarówno w lecie jak i zimą panuje tutaj sezon kąpielowo-rekreacyjny i to na 2000 metrów nad 

poziomem morza. 

 

Do wyboru: duży basen (10 x 25 m), basen z biczami (hot whirlpool), łaźnia turecka lub sauna. 

idealna odnowa i odpoczynek po dniu spędzonym na nartach, desce lub po wędrówkach górskich! 

 

Dla wszystkich gości korzystanie z basenu oraz z sauny, łaźni tureckiej, kabiny na podczerwień i 

siłowni (dla osób powyżej 14 roku życia) GRATIS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny: 

 

http://maso-corto.pl/hotel/blue-hotel-cristal-3/


 

Dorośli:                            720 € + 600 zł  

Junior 2004-2007:          650 € + 600 zł 

Dzieci 2011 i młodsi :        

( w pokoju z dwójką opiekunów) 320 € + 600 zł 

Dzieci 2008-2010:   

( w pokoju z 2 opiekunów) 450 e + 600 zł 

Dziecko samodzielnie w pokoju 2008-2012 -  520 e + 600 zł 

Małe dziecko 2014 i młodsze 270 e + 600 zł 

( w pokoju z 2 opiekunów) 

Zawsze 2 pierwsze osoby w pokoju są pełnopłatne! 

Dopłata do pokoju 1 osobowego + 30 euro dziennie 

 

Transport:  

przejazd busami klubowymi , osoby jadące własnym transportem odliczają po 450 zł 

 

Cena obejmuje:  

6 dni pobyt ze śniadaniami i obiadokolacjami, 5 dni skipass, SPA hotelowe, trening GS i SL na 

zarezerwowanej trasie pod opieką trenerów, małe grupy szkoleniowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia 

popołudniowe, wieczorną analizę wideo, kaucja za skipass, Wi-Fi. 

 

Cena nie obejmuje: 

Ubezpieczenia – dopłata + 60 zł ( wariant rozszerzony KL + NNW) 

Napojów do kolacji 

 

 

 

 

 



 

 

Płatności: 

 

Zaliczka w  wysokości 100 euro od osoby płatna u trenerów lub na nasze konto najpóźniej do 15 

stycznia 2023. II rata w wysokości 250 euro + wpłata złotówkowa  ( od osoby) płatna do 12 marca 

2023. 

Pozostałą do wpłaty kwotę zabieramy z sobą na miejsce. 

 

Ilość miejsc ograniczona!!! 

 

Dane do przelewów: 

Klub Sportowy „AS” 43-300 Bielsko-Biała Ul. Kossaka 6 

Konto PLN 

63 1750 0012 0000 0000 2640 1787 

Konto euro : 

PL 98 1750 0012 0000 0000 2640 1836 

SWIFT RCBWPLPW 

                                          

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem prosimy o przesłanie danych mailem na adres: biuro@klub-

as.pl 

 

 

 

Zapraszam na narty 

 Katarzyna Szafrańska 

mailto:biuro@klub-as.pl
mailto:biuro@klub-as.pl


 

 


