
 

                Wyjazd treningowy do Maso Corto , 07-14.11.2015  

 

 

 

 

 

 

 

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: 7-14.11.2015. 

Stacja narciarska: Maso Corto, dolina 
Val Senales – www.valsenales.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/


 

 

Zakwaterowanie  

Top Residence Kurz   

www.masocorto.com.pl  

 

Budynek położony jest zaledwie 100 metrów od kolejki linowej. 
 
Wszystkie mieszkania posiadają aneks kuchenny, łazienkę, w większych 
apartamentach przesuwane drzwi oddzielają pokój dzienny od części z 
aneksem kuchennym.  
 
 

Do wyposażenia należy także telefon, radio i telewizja z anteną 
satelitarną. 
W kuchni znajdują się wszelkie potrzebne naczynia i garnki, a w łazience 
ręczniki . 

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 Top Residence Kurz korzystanie z basenu oraz z 
sauny, łaźni tureckiej, kabiny na podczerwień i siłowni (dla osób 
powyżej 14 roku życia) GRATIS! 
 

 

W cenie pobytu: pobyt w apartamentach 7 dni ( końcowe 
sprzątanie, ręczniki), skipass 6 dni, SPA hotelowe, opieka trenerów, 
trening GS + SL na zarezerwowanej trasie, popołudniowe zajęcia, 
analiza video, ubezpieczenie narciarskie  KL +NNW ( wariant 
rozszerzony), kaucja za skipass, taksa klimatyczna- 1,3 euro dziennie 

 

http://www.masocorto.com.pl/


 

Cena: 

Cena w apartamencie                       3 os       4 os       5 os 

Dorosły :                                           415 €    405 €   390 € + 400 zł 

Master ( 1987-1997)                      390 €   375 €    365 € + 400 zł 

Junior (1998-2000) :                      375 €    365 €    350  € + 400 zł 

Dziecko ( 2001-2005)                    335 €    320 €    305 € + 400 zł 

Dziecko (2006 i mł )                      270 €    255 €     240 €   + 400 zł 

Transport : przejazd komfortowym autokarem ( barek WC, video)  + 400-450 zł ( w zależności od ilości 
osób) 

Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają po 200 zł ! 

KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA!!!! 

W trakcie wyjazdu organizujemy wspólnie ze Szkoła Narciarska Stanisławski kurs na pomocnika 
instruktora narciarstwa ( I część)  

Dotyczy roczników 1999 i starsi. 

Dodatkowy koszt związany z kursem + 550 zł. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia mailowe! 

 

Zgłoszenia dodatkowe informacje: 

Katarzyna Szafrańska- Sosgórnik 

Tel. +48 509 722 215 

katarzyna@fabrykawrazen.pl  

 

 

 

mailto:katarzyna@fabrykawrazen.pl

