
 

 

Zarząd ZZG JSW S.A. „Jas-Mos” informuje, że są prowadzone zapisy. 

FERIE ZIMOWE NARTY W ŁOCHY  
TERMIN: 21.01. 2023r .  -  28 .01.2023r .  

Zap is y  p rzy jmu jemy do  dn ia  31 .10 .2022r .  z zaliczką 150 euro za apartament  

 

Zarząd ZZG JSW S.A. „Jas-Mos” zaprasza do odwiedzenia doliny Val Senales w 

Południowym Tyrolu, w Maso Corto, które jest znaną i lubianą marką, kojarzoną ze sportami 

zimowymi. 

 

  

 

 

 

 



TRASY I WYCIAGI W MASO CORTO/VAL SENALES 

Urozmaicone trasy i wysokowydajne wyciągi 

Słoneczne trasy stacji narciarskiej Maso Corto/Val Senales rozciągają się na wysokości od 

2000 do 3200 m n.p.m. i mają pewne warunki śniegowe. 

Łącznie do dyspozycji miłośników sportów zimowych jest dostępnych 42 km tras zjazdowych 

o różnym stopniu trudności. Na początkujących czeka około 26 km tras łatwych i średnio 

trudnych, a doświadczonym narciarzom pozostaje 16 km najbardziej wymagających tras. 

Największą atrakcją dla zaawansowanych narciarzy jest ośmiokilometrowy zjazd do doliny, 

tak zwanym Szlakiem Przemytników. Wyciągi na stacji narciarskiej Schnalstal — w tym dwie 

kolejki gondolowe, sześć wyciągów krzesełkowych i cztery wyciągi orczykowe — gwarantują 

wygodne wjazdy i krótki czas oczekiwania. 

CENY KARNETÓW NARCIARSKICH W MASO CORTO/VAL SENALES 

Indywidualne oferty dla miłośników sportów zimowych 

W stacji narciarskiej na lodowcu Maso Corto/Val Senales każdy może kupić karnet 

odpowiedni do swoich potrzeb. 

Obok klasycznych karnetów dziennych i kilkudniowych stacja narciarska Maso 

Corto/Val Senales oferuje szereg biletów specjalnych. Na początkujących czeka 

niedrogi karnet na ośle łączki, ważny na wyciągi Glockenlift i Lazaunlift. Rodzinom 

przysługują wyjątkowo korzystne ceny karnetów narciarskich w Maso Corto/Val 

Senales. 

Z kartą Snowkids dzieci w wieku do dziesięciu lat płacą jedynie 4,00 Euro dziennie. 

Karnet Sunny-Card Plus umożliwia korzystanie ze stacji narciarskiej Maso Corto/Val 

Senales i stacji narciarskiej Savognin w Szwajcarii. Wytrawni narciarze wybierają 

najczęściej karnet Ortler Skiarena uprawniający do korzystania z 15 stacji 

narciarskich w Południowym Tyrolu. Ceny karnetów narciarskich w załączniku PDF. 

K O M F O R T O W E  M I E S Z K AN I A  

W  M AS O  C O R T O  

Alpejska przytulność jest widoczna w stylu i atmosferze praktycznie urządzonego 

domu. Mieszkania oferują wyjątkowy widok na okoliczne góry i pozwalają być o kilka 

kroków od stoków narciarskich w zimie.  

Pięć różnych typów mieszkań jest dostępnych na ferie i oferuje miejsce dla 

maksymalnie 6 osób. 

Apartament dla 2 osób 

Jednopokojowy apartament 27 m² 

Wyposażenie: pokój dzienny z szafą, szafka z podwójnym łóżkiem, telewizor z płaskim 

ekranem (TV SAT, radio i kanał informacyjny hotelu), telefon, w pełni wyposażony aneks 

kuchenny (lodówka z komorą lodową, elektryczne płyty grzewcze, naczynia, sztućce, 

ekspres do kawy, czajnik), wanna i prysznic, WC. 

Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem dla dwóch osób 7 dni  -  768 euro 

 



Apartament dla 3 osób 

Dwupokojowy apartament 33 m² 

Wyposażenie: pokój dzienny z garderobą, szafa dwuosobowa, z dodatkową rozkładaną sofą, 

telewizor z płaskim ekranem (SAT-TV, radio i kanał informacyjny hotelu), telefon, w pełni 

wyposażony aneks kuchenny (lodówka z komorą lodową, elektryczne płyty grzewcze, 

naczynia, sztućce, ekspres do kawy, czajnik), wanna/prysznic, WC. 

Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem dla trzech osób 7 dni  -  996 euro 

Apartament dla 4 osób 

Dwupokojowy apartament 35 m² 

Wyposażenie: przestronny przedpokój z szafą i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z szafą z 

podwójnym łóżkiem, telewizor z płaskim ekranem (TV SAT, radio i hotelowy kanał 

informacyjny), telefon, w pełni wyposażony aneks kuchenny (lodówka z komorą lodową, 

elektryczne płyty grzewcze, naczynia, sztućce, ekspres do kawy, czajnik), wanna i prysznic, 

WC. 

Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem dla czterech osób 7 dni  -  1133 euro 

Apartament dla 5 osób 

Dwupokojowy apartament 37 m² 

Wyposażenie: przestronny przedpokój z szafą i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z szafą z 

podwójnym łóżkiem, telewizor z płaskim ekranem (TV SAT, radio i hotelowy kanał 

informacyjny), telefon, w pełni wyposażony aneks kuchenny (lodówka z komorą lodową, 

elektryczne płyty grzewcze, naczynia, sztućce, ekspres do kawy, czajnik), wanna i prysznic, 

WC. 

Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem dla pięciu osób 7 dni  -  1221 euro 

Apartament dla 6 osób 

Dwupokojowy apartament 40 m² 

Wyposażenie: przestronny przedpokój z szafą i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z szafą z 

podwójnym łóżkiem, telewizor z płaskim ekranem (TV SAT, radio i hotelowy kanał 

informacyjny), telefon, w pełni wyposażony aneks kuchenny (lodówka z komorą lodową, 

elektryczne płyty grzewcze, naczynia, sztućce, ekspres do kawy, czajnik), wanna i prysznic, 

WC. 

Cena obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem dla sześciu osób 7 dni  -  1329 euro 

Cena nie obejmuje: 

Koszt przejazdu 500 zł za osobę w dwie strony (przy 50 osobach) 

Opłata klimatyczna 1,80 euro za dzień zł za osobę pow. 14 lat 

Ubezpieczenia: NNW, KL, OC 

Obiadokolacja  

Dorośli 29 euro za dzień 

Dzieci od 4 lat do 11 lat 19 euro zł za dzień 


