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OBOZY MŁODZIEŻOWE NARTY & SNOWBOARD 

W ALAPCH WŁOSKICH! 

10.02-19.02.2023 - 2655 zł 
17.02-26.02.2023 - 2655 zł 

ALPE CIMBRA – to arena narciarska z 

łatwym dojazdem i doskonałe miejsce do 
uprawiania narciarstwa zjazdowego i 
klasycznego. To region wchodzący w skład 
konsorcjum Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. Do 

dyspozycji narciarzy są ok. 104 km tras 
narciarskich – o zróżnicowanym stopniu trudności oraz 4 snowparki dla osób szukających 

adrenaliny. Rozbudowany systemem nowoczesnych wyciągów, dobra jakość stoków narciarskich i 
piękna okolica, czynią go jednym z atrakcyjniejszych pod względem standardu ośrodków narciarskich w 

Trydencie. Folgaria położona na wysokości 1170 m n.p.m. u stóp Monte Cornetto 2060 m n.p.m. to 

główne centrum areny narciarskiej „Skitour dei Forti”. Szybkie, nowoczesne wyciągi zapewniają 

płynną obsługę. Drugim ważnym ośrodkiem jest pobliskie Lavarone położone nad przepięknym 

jeziorem o tej samej nazwie. W Fondo Grande istnieje również możliwość uprawiania narciarstwa 

biegowego. W Lavarone znajduje się kręgielnia, a w Folgarii basen (12 x 25 m), lodowisko i fitness 

club.  

ZAKWATEROWANIE - Ośrodek wypoczynkowy Soggiorno Alpino San Filippo Neri  – pokoje 2, 3, 

4, 5, 6-osobowe z łazienkami. Malowniczo położony w samym sercu regionu Alpe Cimbra, ok. 500 m od 

centrum miasteczka Carbonare oraz ok. 4,5 km do wyciągów Folgaria czy Lavarone. W obiekcie do 

dyspozycji gości: restauracja, bar, lobby, winda, sale do zajęć po nartach, sala TV, stół do ping-ponga, 
Wi- Fi. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 

DZIEŃ 1 (Piątek) 
wyjazd z Warszawy w późnych godzinach wieczornych. 

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. 

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

 

Możliwość organizacji półdniowej wycieczki do Werony (18€), przy grupie min. 30 osób chętnych. 
 

 

UWAGA: 
o Zalecamy zabranie karty EKUZ (bezproblemowy odbiór w najbliższym oddziale NFZ) 
o Rekomendujemy wszystkim zabrać KASKI (obowiązkowo do 14 roku życia) 
o Prosimy zabrać ręczniki (wypożyczenie 5 €) 
o Doradzamy zabranie termosów (przydatne na stoku)  

Cena pakietu obejmuje: 
 

1. ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów w pokojach 3, 
4, 5 i 6 osobowych z łazienkami (w niektórych 
łóżko piętrowe); 

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

3. WYŻYWIENIE: 
o śniadania – bogate w formie bufetu, 
o lunch-pakiety – na stok i na drogę powrotną bez 

ograniczeń, 
o obiadokolacje – 3 daniowe z napojami i 

deserami, bar sałatkowy, kuchnia domowa 
polsko-włoska, dla zainteresowanych dania 
wegetariańskie, 

o kawa, herbata, herbatki ziołowe – dostępne 
cały czas; 

4. UBEZPIECZENIE – narciarskie z OC na stoku; 
5. SLALOM GIGANT – zawody z nagrodami; 
6. PO NARTACH – gry i zabawy, tańce, seanse 

filmowe, scrabble, brydż itp. 
7. OPIEKĘ PILOTA – REZYDENTA INVITATIO 
8. Opieka wychowawcy/instruktora 
9. Obligatoryjne fundusze TFG I TFP 
 

 
 

Cena pakietu NIE obejmuje: 
 

1.       Skipassa  

Skipass 6-dniowy 
High Season 

21.01-12.03.2023 

osoby dorosłe 237 € 

młodzież  ur. po 30.04.2006 166 €* 

dzieci  ur. po 30.04.2014 118 €* 

dzieci ur. po 30.04.2014 

w towarzystwie rodzica 

(1 dorosły : 1 dziecko) 
Gratis* 

Nowość! Skipass dla dwojga 

do używania na zmianę 
284 € 

*obowiązkowo dowód osobisty lub paszport 
 

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

3. SZKOLENIA NARCIARSKIEGO  
- Szkolenie narciarskie lub snowboardowe z 
instruktorem, pół dnia dziennie – 630 zł/os. cały 
turnus  
- szkolenie dla rozpoczynających naukę jazdy – 
ustalane indywidualnie  


