
NARTY  I GORĄCE  ŹRÓDŁA 
Val di Sole – Trentino 

15-24/02/2019

1 dzień – 15/02/2019
Wyjazd z Sanoka o godz.22:00, Krosna o 23:00, Jasła o 23:30. Przejazd przez Słowację, Węgry.

2 dzień – 16/02/2019
Przejazd do Włoch. Zakwaterowanie w hotelu.Odpoczynek i aklimatyzacja. Nocleg. 

3– 8 dzień – 17-22/02/2019
Śniadanie. Wyjazd na stok. Powrót do hotelu. Korzystanie z atrakcji:

 degustacja  regionalnych  serów  i  specka  –  Pejopaese   -   w  AziendaAgricola  CASA  NOVA  -
połączona z zakupami

 uroczysta kolacja regionalna przy świecach  -  „Smaki Trentino”  
 wieczorek taneczny
 Fiaccolata na stoku Biancaneve z grzanym winem i jazdą nocną ( 20.30 – 22.30)
 wieczorki w disco – pub Virgin 7  km od hotelu
 degustacja GRAP – słynnej destylarni MARZADRO – prezentacja i historia produkcji. 

Uwaga: wszystkie atrakcje wymienione w programie będą realizowane przy zebraniu się co najmniej
15-20 osób w grupie.

9 dzień – 23/02/2019
Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu,  wyjazd  z  Włoch.  Przyjazd  do  Polski  w  godzinach
nocnych/porannych dnia następnego.

ZAKWATEROWANIE
Hotel PEZZOTTI *** -  Hotel z rodzinną tradycją ,  położony w malowniczej górskiej  miejscowości
Pelizzano na wys.  945 m, w samym sercu  urokliwej doliny  Trydentu – VAL di SOLE.  W pobliżu
znajdują  się  liczne  sklepy,  restauracje,  puby.Usytuowany   zaledwie  10  km  od  słynnych  źródeł
termalnych   –  TERME  di  PEJO (www.termedipejo.it)  i  tras  narciarskich  Pejo  3000.Doskonałe
połączenie skibusem.  Zaledwie 10 km od stoków narciarskich w Pejo, 3 km od Marillevy, 17 km od
Tonale i 5 km od Daolasy  - gondoli przerzutowej na SKIAREA: MARILLEVA - FOLGARIDA - MADONNA
DI  CAMPIGLIO (8 min skubisem). Recepcja, holl, restauracja, bar, winda, sala TV, baby club, tawerna,
Wellness-SPA:  sauna  fińska,  sauna  rzymska   z  salą  relaksu,  jacuzzi  (  wstęp  do  SPA  od  lat  18),
ogrzewana narciarnia. Wi-Fi w całym hotelu bezpłatnie. Skibus przed hotelem.30 nowoczesne pokoje
2 ,3, 4  z łazienką w stylu alpejskim z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, suszarka), TV Sat ze SKY,
telefon, sejf. ( kilka pokoi bez balkonu).
Ok.  7  km  od  hotelu  –  znajduje  się  disco-pub  VIRGIN-   wstęp  gratis  –  dla  grup  konsumpcja
obligatoryjna!Relaks w nowoczesnych źródłach termalnych  PEJO – odpłatnie.

WYŻYWIENIE
 Śniadanie w formie urozmaiconego bufetu ( wędliny, jajka, sery, płatki, jogurt, owoce, ciasta, 

napoje ciepłe, soki). Możliwość menu  gluten free.

http://www.termedipejo.it/


 Obiadokolacje serwowane do stolika ( 3 menu przy rodzinach, 1 menu przy grp młodzieżowych). 
Bufet sałatkowy, deser, woda  w karafce.Wszystkie inne napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.

STOKI NARCIARSKIE
Val di Sole–Nazwa mówi sama za siebie - Dolina Słońca zawdzięcza to miano 256 dniom słonecznym
w ciągu roku. Ciągnie się na długości ok. 50 km od miasteczka Cles na wschodzie do Przełęczy Tonale
na  zachodzie,  położona  jest  pomiędzy  masywami:  Brenta,  Ortler  i  Adamello.  Główne  ośrodki
narciarskie  to:  Marilleva  -  Folgarida,  Madonna  di  Campiglio,  Pinzolo,  Passo  Tonale  z  lodowcem
Presena, Ponte di Legno - Temu, Pejo, Paganella.Odległośćodlotniska w Weronie do doliny Val di Sole
to ok. 162 km. Długość transferu uzależniona jest od lokalizacji hotelu oraz warunków pogodowych.

Marilleva–Folgarida–Powstała z połączenia kiedyś 2 osobnych stacji, a obecnie to łącznie ok. 53 km
tras. Wysokość 1300 - 2180 m n.p.m. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok na masyw Brenta i
Adamello. Dominują trasy łatwe 25 km i średnie 21 km. Najdłuższa trasa AzzurraFolgarida - 3 km,
różnica poziomów 550 m, łatwa. Najtrudniejsza trasa N1 Nera Folgarida - 1 km, różnica poziomów
550  m.  SnowparkPrimiPassi  dla  początkujących.  Tereny  do  jazdy  w  puchu,  np.:  Orso  Bruno  -
Malghette, Cogolo - Rabbi. Narciarstwo biegowe - łącznie 50 km tras, najdłuższa trasa Marilleva 900, 7
km, średnia, 890 - 935 m.

Madonna di Campiglio–Jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich, nie tylko ze względu na walory
tras,  ale  także  miasteczko,  które  stało  się  mekką  celebrytów,  wytwornych  butików,  gospodarzem
zawodów Pucharu Świata. Wysokość 1550 - 2550 m n.p.m. Łącznie 90 km tras, dominują średnie 60
km i łatwe 20 km. Najdłuższa trasa Groste- 7 km, różnica poziomów 1000 m, łatwa. Najtrudniejsza
trasa SpinaleDirettissima - 1,9 km, różnica poziomów 600 m (65% nachylenia). Dla doświadczonych
narciarzy polecamy zjazd trasą FIS 3-Tre, gdzie odbywają się zawody Pucharu Świata w narciarstwie
alpejskim  mężczyzn  (uznawana  za  jedną  z  10-ciu  najpiękniejszych  tras  we  Włoskich  Alpach).
Snowpark na Passo Groste na mistrzowskim poziomie.  Tereny do jazdy w puchu, np.:  Val  Gelada,
Serodoli, Cima Roma, Lago di Tovel. Narciarstwo biegowe - łącznie 21 km tras, najdłuższa trasa (tor
Pucharu Świata) -  10 km,  średnia,  1575 -  1645 m.  Ekspozycja stoków wschód -  zachód,  poranek
proponujemy spędzić na Madonnie, a po południu przenieść się na Passo Groste, dzięki czemu zawsze
będzie towarzyszyć nam słońce.

Pinzolo–Nieco odizolowany ośrodek, z trudniejszymi trasami niż Madonna di Campiglio. Polecamy
dla narciarzy, którzy lubią poszaleć na pustym stoku. Wysokość 800 - 2100 m n.p.m. Łącznie 26 km
tras,  dominują  średnie  18  km,  łatwe  5  km.  Najdłuższa  trasa  PistaRododendro  -  4,8  km,  średnia,
różnica poziomów 600 m. Najtrudniejsza trasa Pita Competition - 1,3 km, różnica poziomów 300 m.
Snowpark "Brentapark" dla początkujących i  zaawansowanych. Dzięki nowo wybudowanej kolejce
gondolowej PinzoloCampiglio Express (4,7 km długości, czas przejazdu 16 min.) możliwość przejazdu
na stoki Madonny di Campiglio.

AdamelloSki–Tonale z lodowcem Presena, Ponte di Legno– Temu. Doinwestowany, wysoko położony
i  zróżnicowany region powstały  dzięki  połączeniu  3  stacji  narciarskich.  Piękne widoki!  Wysokość
1121 - 3000 m n.p.m. Łącznie 100 km tras: średnie 59 km i trudne 21 km. Passo Tonale 1883 - 2585
m, łącznie 66 km tras: średnie 33 km, łatwe 20 km. Ponte di Legno - Temu 1121 - 2120 m, łącznie 30
km tras: średnie 25 km, trudne 5 km. Lodowiec Presena 2585 - 3000 m, łącznie 4 km tras: trudne 3
km, średnie 1 km. Najdłuższe trasy: Passo TonaleAlpino - 4,5 km, średnia, różnica poziomów 725 m i
Ponte  di  Legno  -  Temu  Angelo  -  Cornod'Aola  -  3,7  km,  trudna,  różnica  poziomów  278  m.
Najtrudniejsze trasy Passo TonaleParadiso - 3 km, różnica poziomów 737 m (uznawana za jedną z 10
najpiękniejszych tras we Włoskich Alpach), Ponte di LegnoCornod'Aola - 2,7 km, różnica poziomów
650 m, Lodowiec PresenaPresenaSinistra - 1 km, różnica poziomów 278 m. Organizujemy bezpłatne
ski safari do Passo Tonele z możliwością jazdy na lodowcu Presena 1 raz w tygodniu.

Pejo–Warto wybrać się do tego uzdrowiska ze źródłami termalnymi na dzień odpoczynku od nart.
Jako ośrodek narciarski polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na szerokie i średnio trudne trasy, a
także małą liczbę turystów. Wysokość 1200 - 2400 m n.p.m. Łącznie 15 km tras: średnie 8 km, łatwe 3
km.



SKI INFO:
 Tereny narciarskie: 900-2600 m n.p.m. + Lodowiec Presena 3069 m n.p.m.
 Długość tras: 380 km (w tym połowa sztucznie naśnieżanych)
 Trasy łatwe: 92 km
 Trasy średnie: 230 km
 Trasy trudne: 60 km
 Wyciągi: 109 o łącznej przepustowości 183.300 os./ godz.
 Sezon narciarski: grudzień-maj
 Brak możliwości zjazdów na tzw. snowbike.

Cena:  1950 zł  plus Ski Pass COMBI-PEJO 3+3

Ski Pass - NOWOŚĆ COMBI-PEJO 3+3= 6 dni obejmujący:3 dni Pejo 3000 + 3 dni SUPERKIRAMA -
dowolnie w całym VAL DI SOLE - 380 km tras:Madonna di Campiglio –  Marilleva  –  Folgarida  –
Pinzolo  –  Tonale  –  Ponte di Legno

 Dorośli - € 223,00 
 Dzieci i młodzież urodzone po  30.11.2002  -  € 165,00
 Gratis - dzieci ur. po 30.11.2010  ( z 1 rodzicem płacącym) - obligatoryjnie wymagany 

dokument dziecka (€ 126,50 bez rodzica)

Wpisowe - w kwocie 500 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wczasów

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 7 noclegów (pokoje 2, 3 i 4 os. z łazienkami)
 7 obiadokolacji
 7 śniadań
 usługa pilota
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż
 opłata na TFG
 degustacja  regionalnych  serów  i  specka  –  Pejopaese   -   w  AziendaAgricola  CASA  NOVA  -

połączona z zakupami
 uroczysta kolacja regionalna przy świecach  -  „Smaki Trentino”  
 wieczorek taneczny
 Fiaccolata na stoku Biancaneve z grzanym winem i jazdą nocną ( 20.30 – 22.30)
 wieczorki w disco – pub Virgin 7  km od hotelu
 degustacja GRAP – słynnej destylarni MARZADRO – prezentacja i historia produkcji. 

Cena nie obejmuje:
 dopłaty do pokoju 1-osobowego
 napoi do obiadokolacji.

Uwaga:
 Dzieci 3-5,99 lat – 1490 zł (w pokoju 3-4 os. z dwoma osobami pełno płatnymi) 
 Dzieci 8-10,99 lat w pokoju z 2 os dorosłymi – 1700 zł
 Wszystkie  osoby  powyżej  11  lat  w  pokoju  z  2  os.  dorosłymi  lub  z  rówieśnikami  

w pokoju  – 1820 zł
 Dopłata do pok. 1 os – 15,00 Euro.

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


