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NARTY & SNOWBOARD 
W DOLOMITACH! 

 
Val di Fiemme to jedna z 

najbardziej popularnych włoskich dolin 

narciarskich, która jest częścią regionu objętego Dolomiti Superski. W jej skład wchodzi 5 ośrodków 

narciarskich (Alpe Cermis, Bellamonte – Alpe Lusia, Passo Lavaze, Passo Role i Ski Center Latemar) o 

łącznej długości tras równej 140 km. Stacje narciarskie doliny Val di Fiemme charakteryzują się nowoczesną i 

wysoko rozwiniętą infrastrukturą wyciągów oraz stoków narciarskich. Bogata sieć punktów gastronomicznych 

umożliwia skosztowanie regionalnych specjałów w typowo południowo-tyrolskiej atmosferze. Miejsce to, ze 

względu na duże zróżnicowanie stopnia trudności tras i dodatkowe atrakcje (np. snowparki, trasy z pomiarem 

czasu) spełnia oczekiwania zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych narciarzy i snowboarderów. 

Dla najmłodszych uczestników w wielu ośrodkach narciarskich Val di Fiemme przygotowano „śnieżne place 

zabaw”, na których dzieciaki mogą stawiać pierwsze kroki w zimowych dyscyplinach sportowych.  

Pietralba to idealna baza wypadowa na narty i snowboard. Nasz ośrodek to kompleks hotelowy 

składający się z 3 niezależnych budynków. Leży on na wysokości 1520 m n.p.m. w przepięknym otoczeniu 

szczytów i lasów Dolomitów. Bliskość natury oraz kojąca cisza sprawiają iż jest to miejsce idealne dla osób 

chcących odpocząć od zgiełku miasta i odnowić zasoby energii przed wyzwaniami czekającymi po powrocie. Do 

najbliższej stacji narciarskiej Obereggen jest około 20 minut dojazdu samochodem. Hotel Pietralba** to 

największy z trzech budynków, z ogromną salą konferencyjno-zabawową. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV, 

część z nich posiada balkon. W hotelu jest darmowe wifi. Wyżywienie – kuchnia włoska, serwowana przez 

restaurację w środkowym z hoteli w Pietralbie. www.weissenstein-pietralba.com/en/hotel-pietralba/  

 

 

 

 

 

UWAGA! Uprzejmie przypominamy, że trwa pandemia, w związku z którą wszędzie obowiązują 

restrykcje. Aktualne informacje dot. sytuacji we Włoszech można sprawdzać na stronie: 

https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch. 

DOSTĘPNE TERMINY 

03.02-12.02.2023 
2970 zł 10.02-19.02.2023 

17.02-26.02.2023 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAM WYJAZDU 

 

DZIEŃ 1 (Piątek) 
wyjazd wieczorny. 

DZIEŃ 2 (Sobota) 
przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie. 
obiadokolacja. 
spotkanie organizacyjne – przedstawienie kadry instruktorów i podział na grupy według umiejętności. 

DZIEŃ 3 – 8 (Niedziela - Piątek) 
Śniadanie. 
wyjazdy autokarów na stok, jazda na nartach i snowboardzie  czyli  BIAŁE SZALEŃSTWO! 
powrót autokarów do ośrodka.  
obiadokolacja. 
zajęcia po nartach (tańce, karaoke, quizy, seanse filmowe). 
czwartek SLALOM GIGANT. 
piątek po kolacji wieczór pucharów i nagród. 

DZIEŃ 9 (Sobota) 
śniadanie, wykwaterowanie. 
wyjazd autokarów do Polski. 

DZIEŃ 10 (Niedziela) 
przyjazd do Warszawy w godzinach wczesno-porannych. 

 

 

 
 

UWAGA: 

 Zalecamy zabranie karty EKUZ (bezproblemowy odbiór w najbliższym oddziale NFZ) 

 Rekomendujemy wszystkim zabrać KASKI (obowiązkowo do 14 roku życia) 

Cena pakietu obejmuje: 
 

1. ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w pokojach  
2-osobowych z łazienkami; 

2. TRANSPORT: autokarem LUX (DVD, barek, 
WC), codzienne transfery do stacji 
narciarskich; 

3. WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje – 
kuchnia włoska; 

4. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE 
PODRÓŻNE   

5. 2 WYJAZDY WIECZORNE NA OŚWIETLONY 
STOK  (przy grupie min. 15 osób chętnych); 

6. SLALOM GIGANT – zawody z nagrodami; 
7. PO NARTACH – gry i zabawy, tańce, seanse 

filmowe, scrabble, brydż itp. 
8. OPIEKĘ PILOTA INVITATIO. 
 

 
 

Cena pakietu NIE obejmuje: 
 

1. Skipassa  

Skipass 6-dniowy 
Low Season 

08.01.23 – 
28.01.23 

High Season 
29.01.23 – 
18.03.23 

osoby dorosłe 279 € 310 € 

młodzież  ur. po 26.11.2006 195 €* 217 €* 

dzieci ur. po 26.11.2014 

w towarzystwie dorosłego 

(1 dorosły : 1 dziecko) 
Gratis* Gratis* 

seniorzy  ur. przed 26.11.1957 251 €* 279 €* 

* obowiązkowo dowód osobisty lub paszport 
 

2. Taksy klimatycznej  
(ok. 2 €/dzień/os. od 14 roku życia) 

3. Obligatoryjnej opłaty na TFG i TFP 

4. Ubezpieczenia narciarskiego – zabezpieczającego koszty 

ratownictwa na stoku, czego nie obejmuje karta EKUZ, ani 
podstawowe ubezpieczenie podróżne,  
UWAGA: OC narciarskie obowiązkowe od 01.01.2021 na terenie 
Włoch 

5. SZKOLENIA NARCIARSKIEGO 
 

 Szkolenie narciarskie 

 szkolenie z instruktorem 2-godziny dziennie – 810 zł/os. 
 Szkolenie snowboardowe 

 szkolenie z instruktorem 2-godziny dziennie – 900 zł/os. 
 

6. Napojów do obiadokolacji 
 

Zniżki (jako 3-cia i 4-ta osoba w pokoju): 
1. dzieci 0-2 lat – pobyt w pokoju z 

rodzicami bez dostawki – zniżka 
1800zł 

2. dzieci 3-10 lat  – zniżka 900zł 
3. dzieci 11-13 lat – zniżka 540zł 
4. 14 lat i powyżej – zniżka 180zł 
 


