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SZKOLENIA NARCIARSKIE Z
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3 godz. dziennie

Dolina Słońca
Val

di

Sole

Położenie i warunki narciarskie:
Madonna di Campiglio - jeden z najbardziej znanych i ekskluzywnych kurortów narciarskich świata. Miasteczko z ponad 100 letnią
tradycją miało okazję gościć cesarzowa Sissi i cesarz Franciszka Józefa, zaś w dzisiejszych czasach Madonna gości najlepszych narciarzy i
snowboardzistów podczas odbywających się ty corocznie zawodów Pucharu Świata. Miejsce z jednej strony urzeka przepychem,
ekskluzywnymi sklepami i restauracjami, z drugiej zaś przyciąga życiem nocnym i znanymi w całych Włoszech pubami i dyskotekami.
Madonna di Campiglio to jednak przede wszystkim idealne miejsce dla narciarzy: Madonna łączy się siecią wyciągów z Marillevą i
Folgaridą tworząc olbrzymi region narciarski, znajduje się tutaj także kilka słynnych tras jak: najdłuższa trasa Groste - 7 km,
najtrudniejsza trasa Spinale Direttissima - 1,9 km, różnica poziomów 600 m oraz trasa Pucharu Świata 3-Tre.
Pinzolo - w sezonie 2011/2012 zostało połączone nową gondolą z Madonną di Campiglio, ta dynamicznie rozwijająca się stacja zadowoli
nie tylko początkujących i średnio zaawanwanych narciarzy ale także miłośników wypraw narciarskich wśród pięknych widoków oraz
rodziny z dziećmi, dla których przygotowano park zabaw Pratomatto (koło kolejki Pra Rodont), snowboardziści również znajdą tu coś dla
siebie - działa tu snowpark "Brentapark". Łącznie w Pinzolo jest ponad 35 km tras - to doskonałe miejsce aby odpocząć od gwaru
Madonny i zakosztować narciarstwa wśród dzikiej przyrody.
Marilleva-Folgarida - nowoczesna i świetnie przygotowana stacja narciarska oferująca szeroki wybór doskonale przygotowanych tras
narciarskich. Znajduje się tutaj wiele propozycji dla początkujących narciarzy, sporo widokowych i długich nartostrad oraz kilka naprawdę
wymagających czarnych tras, nic więc dziwnego iż to właśnie Marilleva-Folgarida jest jedną z najbardziej znanych stacji regionu,
dodatkową jej zaletą jest połączenie siecią wyciągów i tras z Madonną di Campiglio. Zmęczeni narciarze mają okazję odpocząć w jednej z
wielu restauracji czy barów na stokach, snowboardziści znajdą tu również snowpark a dla najmłodszych zbudowano szkółkę narciarską.
Tonale - położone na wysokości blisko 2000 m n.p.m. miasteczko to prawdziwy raj dla narciarzy i miłośników życia nocnego. Z samego
Tonale rozpoczynają się trasy o łącznej długości 60 km, można tu także szusować po lodowcu Presena na ponad 3000 m n.p.m. Tutejsze
trasy zadowolą z pewnością wszystkich narciarzy od zupełnie początkujących po zaawansowanych wytrawnych miłośników białego
szaleństwa. W 2006/2007 roku Tonale połączono siecią tras i wyciągów z Pontedilegno i Temu - które oferują kolejne ponad 20 km tras
narciarskich głównie dla średnio- zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy. W Tonale dla snowboardzistów w sezonie działa
snowpark, znajduje się tutaj również szkółka narciarska dla dzieci. Wieczorny pobyt w Tonale to również wspaniałe życie nocne znajduje się tu kilka dyskotek, wiele pubów i restauracji, w sezonie w porze nocnej można również szusować na oświetlonym stoku.
Pejo Fonti –
http://youtu.be/NlSRJlB9p3A http://youtu.be/8GaSqnjKDQE

miejscowość położona 1400 m n.p.m. dosłownie zawieszona w górach, wraz z otaczającymi ją szczytami stwarza wręcz bajkową
scenerię. Nowością w sezonie 2010/2011 jest otwarta w tym sezonie po raz pierwszy kolejka górska z Pejo Tarlenta na Ortles Cevedale,
której górna stacja znajduje się ponad 3000 m n.p.m. i z której rozpoczyna się obfitująca we wspaniałe widoki 8 km nartostrada, trasy
narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie długie i widokowe zjazdy, świetnie dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy ale i
zaawansowani nie będą się tu nudzili. Pejo jest wprost idealne na rodzinne uprawianie narciarstwa i ... idealne dla amatorów
fotografowania gór.

Gondola Peio - 3000
Baseny termalne - Terme di Pejo

http://youtu.be/NlSRJlB9p3A
http://youtu.be/TNJmtSRLix0

Dostępne opcje zakwaterowania w/g wyboru:

Val di Sole - Cogolo di Pejo - Apartamenty
Niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum Val di Sole
Apartamenty Cogolo di Pejo - Znajdują się w niewielkich budynkach w Cogolo di Pejo (po kilka, kilkanaście apartamentów w każdym)
należących do Włoskich rodzin - które osobiście opiekują się apartamentami - co sprawia że są one przyjemnie urządzone i dobrze
utrzymane.
Apartamenty w Cogolo di Pejo To idealna propozycja dla rodzin z dziećmi, ludzi młodych i wszystkich tych, którzy cenią sobie
niezależność od hotelowych rozkładów posiłków. Wszystkie apartamenty wyposażono we w pełni wyposażony aneks kuchenny (naczynia,
sztućce itp.), posiadają także telewizory, urządzone są w praktyczny i funkcjonalny sposób.
Dostępne są następujące typy apartamentów:
T2 Bilocale: Przewidziane dla 2 - 4 osób. Pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem 2 osobowym i aneksem kuchennym, sypialnia z łóżkiem
2 osobowym oraz łazienka.
T3 Trilocale: Przewidziane dla 4 - 6 osób. Pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem 2 osobowym i aneksem kuchennym, dwie sypialnie
dwuosobowe oraz łazienka.

CENY:
osoba w 4 osobowym 220 € / osobę
osoba w 6 osobowym 200 € / osobę
(ceny przy maksymalnym obłożeniu apartamentu, w przypadku mniejszej ilości osób każdy wakat to 100 Euro)

Cena zawiera:
- zakwaterowanie
- sprzątanie końcowe (kuchnię należy uprzątnąć), 36 € / apt.6
- kaucja 150 €/apt, ( zwrot w dzień wyjazdu),

i 28 €/apt.4 (obligatoryjnie)

TRANSPORT AUTOKAREM:
Przejazd autokarem na trasie: Bielsko-B – Włochy /PEIO/ - Bielsko-B- dodatkowo 395 zł/ osobę
Możliwy transport z innych miast, przy min 10 osobach /na zapytanie/

***************************************************************************
Val di Sole - Pejo - Hotel Alpen **+
Niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum Val di Sole
Hotel Alpen** - Położony w Pejo Fonti - niewielkim alpejskim uzdrowisku, pełnym sklepików, pizzerii, regionalnych restauracyjek i
barów a przede wszystkim typowej alpejskiej atmosfery. Miasteczko to położone jest w centralnej części Val di Sole co sprawia iż są
idealnym miejscem wypadowym do największych ośrodków narciarskich w tym regionie Marilleva Folgarida, Madonna di Campiglio czy
Tonale, dodatkową zaletą tego miejsca jest uzdrowiskowy kompleks termalny z basenem i sauną (200m od hotelu) oraz fakt iż z Pejo
Fonti rozpoczynają się trasy narciarskie na ponad 3000 m (gondola 400 m od hotelu).
Alpen - rodzinnie prowadzony jest idealną propozycją dla poszukujących dobrze wyposażonego hotelu za niewielkie pieniądze.
Hotel Alpen** Oferuje pokoje dwu, trzy i czteroosobowe pokoje, wyposażone w łazienkę z wc, telewizor, telefon. W hotelu znajduje się
również bar i restaurację gdzie serwowane są posiłki.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwu daniowe (w tym jedna regionalna), bar sałatkowy. Dodatkowo w cenę
wliczono również napoje przy obiadokolacji (woda lub soki lub cola lub 1/4 l wina).

CENY:
osoba w pokoju 2 osobowym 375.00 €
trzecia osoba w pokoju
315.00 €
czwarta osoba w pokoju
295.00 €
Cena zawiera:
- zakwaterowanie
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
TRANSPORT AUTOKAREM:
Przejazd autokarem na trasie: Bielsko-B – Włochy /PEIO/ - Bielsko-B- dodatkowo 395 zł/ osobę
Możliwy transport z innych miast, przy min 10 osobach /na zapytanie/

****************************************************************
Val di Sole - Pejo - Hotel Zanella ***
Niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum Val di Sole
Hotel Zanella *** - Położony w Pejo Fonti - niewielkim alpejskim uzdrowisku, pełnym sklepików, pizzerii, regionalnych restauracyjek i
barów a przede wszystkim typowej alpejskiej atmosfery. Miasteczko to położone jest w centralnej części Val di Sole co sprawia iż są
idealnym miejscem wypadowym do największych ośrodków narciarskich w tym regionie Marilleva Folgarida, Madonna di Campiglio czy
Tonale, dodatkową zaletą tego miejsca jest uzdrowiskowy kompleks termalny z basenem i sauną (200m od hotelu) oraz fakt iż z Pejo
Fonti rozpoczynają się trasy narciarskie na ponad 3000 m (gondola 400 m od hotelu).
Hotel Zanella *** Hotel, którego tradycje sięgają 1880 roku wykończono i utrzymano w klimacie początków ubiegłego stulecia. Hotel
oddaje do Państwa dyspozycji pokoje dwu osobowe z możliwością dwóch dostawek posiadające telewizję satelitarną, łazienkę z wc,
telefon. W hotelu znajduje się również restauracja gdzie skosztować można specjałów miejscowej kuchni, bar oraz narciarnia.

Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwu daniowe (dwa zestawy do wyboru), bar sałatkowy. W trakcie każdego
turnusu odbywa się również regionalna kolacja przy świecach.

CENY:
osoba w pokoju 2 osobowym 399 €
dostawki:
dzieci do 7 lat bezpłatnie
dzieci do 16 lat 325.00 €
Cena zawiera:
- zakwaterowanie
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
TRANSPORT AUTOKAREM:
Przejazd autokarem na trasie: Bielsko-B – Włochy /PEIO/ - Bielsko-B- dodatkowo 395 zł/ osobę
Możliwy transport z innych miast, przy min 10 osobach /na zapytanie/

*******************************************************
Val di Sole - Cogolo di Pejo - Hotel Domina****
Komfort i niesamowita atmosfera alpejskiego uzdrowiska w samym centrum Val di Sole
Hotel DOMINA**** Parco dello Stelvio
Nowoczesny hotel wykończony w alpejskim stylu położony pięć minut spacerem od centrum miejscowości Cogolo di Pejo. Hotel oferuje
Państwu przestronne urządzone komfortowo wykończono w górskim stylu i wyposażono w łazienkę, suszarkę oraz telewizję satelitarną.
W hotelu Domina znajdziecie Państwo także pokoje typu suite doskonałe dla rodzin składające się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki.
Hotel posiada również restaurację serwującą dania zarówno włoskie jak i przysmaki regionalnej kuchni Trentino, oraz bar i narciarnię. W
głównym sezonie codziennie odbywają się tutaj wieczorne animacje aby umilić Państwu czas zabawą z włoskim temperamentem, działa
także mini klub dla dzieci, a na leżącej 50 m od hotelu trasie narciarskiej Biancaneve dla gości hotelu organizowane są zjazdy z
pochodniami, zawody i zabawy na śniegu. Goście hotelu Domina mogą również korzystać z nowo otwartej dyskoteki 200 m od hotelu.
Hotel Domina**** posiada także fitness centrum z krytym basenem kąpielowym, hydromasażami, sauną oraz pokojem relaksacyjnym korzystanie z tych wygód dla naszych klientów jest bezpłatne (za opłatą wypożyczenie ręczników, szlafroków, czepków)
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się również ski-bus bezpłatny do Marilevy i Pejo.
Wyżywienie: Śniadania - bufet szwedzki, obiadokolacje dwudaniowe (dwa zestawy do wyboru), bar sałatkowy
Raz w turnusie organizowana jest kolacja regionalna przy świecach i muzyce.

CENA: 525 € / osobę
dostawki:
dzieci do 11 lat 30 % zniżki
dzieci do 3 lat: 70 % zniżki
dzieci do 7 lat: 50 % zniżki
Cena zawiera:
- zakwaterowanie
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje
TRANSPORT AUTOKAREM:
Przejazd autokarem na trasie: Bielsko-B – Włochy /PEIO/ - Bielsko-B- dodatkowo 395 zł/ osobę
Możliwy transport z innych miast, przy min 10 osobach /na zapytanie/

***********************************************************************
TERMIN: 8/9 – 16/17. 03. 2013
Ramowy program imprezy:
1 dzień
Wyjazd z Bielska-Białej, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch
2 dzień

Przyjazd do Hotelu, zakwaterowanie od godziny 14.00

3-8 dzień

BIAŁE SZALEŃSTWO !!!

9 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd przez Włochy, Austrię w kierunku Czech

10 dzień
Przyjazd do kraju w godzinach porannych.
Cena zawiera:
Cena nie zawiera :
- transport lux autokarem
- napojów do obiadokolacji (w/g wybranej opcji)
- transfery do wyciągów w/g programu
- ubezpieczenie Ski-dopłata 35 zł
- zakwaterowanie (w/g wybranej opcji)
- wyżywienie - śniadania, obiadokolacje (tylko w hotelach)
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL (10.000 Euro), NNW (5000 zł)
- szkolenia narciarskie i snowbordowe /min. 10 uczest./ w cenie wyjazdu
Karnet narciarski:
Można tu kupić trzy rodzaje skipassów:
Adamelloski: 6 dniowy, pozwalający na korzystanie z sieci wyciągów w Tonale (z lodowcem Presena), Pontedilegno, Temu.
NOWOŚĆ CombiPejo 3+3: 6 dniowy, obejmujący największe stacje narciarskie w tym regionie: 3 dni: Pejo Fonti oraz pozostałe 3 dni
dowolnie w całym Val di Sole:
Madonna di Campiglio+Marilleva+Folgarida+Pinzolo+Pejo+Tonale+Pontedilegno+Temu
SuperSkiRama: Bez ograniczeń ! Dowolna ilość dni w dowolnej stacji regionu Val di Sole.
Pejo: pozwala na korzystanie z wyciągów w Pejo Fonti
Zapewniamy Państwu przejazd autokarem na trasie: Bielsko-B – Włochy - Bielsko-B, oraz transfery autokarem do stacji
narciarskich: 3 x Marilleva (jazda w Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva i Pinzolo), 1 x Pejo Fonti, 1 x Tonale, 1 x wybór
większości grupy. Dodatkowo do Marillevy spod hotelu bezpłatne ski-busy.
Uwaga! - do wszystkich typów ski-passów w Val di Sole wymagana jest fotografia oraz kaucja zwrotna za ski-pass 5 €,

PEIO FONTI
Zapisy prosimy kierować na powyższe adresy e-mail lub w/w telefony
Wpłaty należy kierować:
Biuro Podróży St-Christopher
Bank Inteligo
PLN- 50 1020 5558 1111 1397 4560 0093
Tytuł wpłaty: „Val di Sole_Peio-03/2013”
(wpisowe=300zł, lub 75Euro )

************************************************************************

Cennik Ski-passów 6 dniowych
Adamelloski
(ceny ważne tylko przez rezydenta)

;
-

Niski sezon od 27/10/2012 do 06/12/2012; od 10/12/2012 do 12/12/2012
od 13/04/2013 do 30/04/2013
Os. Dorosła: 137 Euro
Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
Dzieci od 8 do 16 lat 96 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
Seniorzy powyżej 65 lat 124 Euro (osoby przed 30.11.1947)

Średni sezon od 07/01/2013 do 25/01/2013 oraz 11/03/2013 do
12/04/2013
- Os. Dorosła: 150 Euro (cena bez rabatu 166 Euro)
- Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
- Dzieci od 8 do 16 lat 116 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
- Seniorzy powyżej 65 lat 145 Euro (osoby przed 30.11.1947)
Wysoki sezon od 07/12/2012 do 09/12/2012 oraz 24/12/2012 6/01/2013 oraz 26/01/2013 - 10/03/2013
- Os. Dorosła: 168 Euro (cena bez rabatu 192 Euro)
- Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
- Dzieci od 8 do 16 lat 135 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
- Seniorzy powyżej 65 lat 163 Euro (osoby przed 30.11.1947)

-

Cennik Ski-passów 6 dniowych
Combi 3+3
Średni sezon 07.01.2013 - 25.01.2013 oraz 11.03.2013 - 30.04.2013
Os. Dorosła: 202 Euro
Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
Dzieci od 8 do 16 lat 146 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
Seniorzy powyżej 65 lat 192 Euro (osoby przed 30.11.1947)

-

Wysoki sezon 24.12.2012 - 06.01.2013 oraz 26.01.2013 - 10.03.2013
Os. Dorosła: 228 Euro
Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
Dzieci od 8 do 16 lat 164 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
Seniorzy powyżej 65 lat 218 Euro (osoby przed 30.11.1947)

Cennik Ski-passów 6 dniowych
Superskirama
Średni sezon przed 23.12.2012 oraz 07.01.2013 - 25.01.2013 oraz po
11.03.2013
- Os. Dorosła: 212 Euro
- Dzieci do 8 lat GRATIS (dzieci urodzone po 30.11.2004)
- Dzieci od 8 do 16 lat 148 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
- Seniorzy powyżej 65 lat 191 Euro (osoby przed 30.11.1947)

-

Wysoki sezon 26.01.2013 - 10.03.2013
Os. Dorosła: 247 Euro
Dzieci do 8 lat GRATIS(dzieci urodzone po 30.11.2004)
Dzieci od 8 do 16 lat 173 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
Seniorzy powyżej 65 lat 222 Euro (osoby przed 30.11.1947)

-

Nowy Rok 24.12.2012 - 06.01.2013
Os. Dorosła: 253 Euro
Dzieci do 8 lat GRATIS(dzieci urodzone po 30.11.2004)
Dzieci od 8 do 16 lat 177 Euro (dzieci urodzone po 30.11.1996)
Seniorzy powyżej 65 lat 228 Euro (osoby przed 30.11.1947)

