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Hotel SANCAMILLO + FREE SKI !!

WŁOCHY - VAL DI SOLE - DIMARO

Cena od  2386 zł./os.

a w cenie :

przejazd autokarem ,śniadania  i obiadokolacje + KARNET !

terminy 2018 

 12-21.01 , 19-28.01- DNI VAL DE SOLE !

 26-4.02 , 2-11.02 , 16-25.02 ,

 23.02-4.03 , 2-11.03 , 9-18.03 , 
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Położenie
hotel usytuowany na wzgórzu, w miasteczku Dimaro, w odległości ok.2 km od wyciągów Commezzadura - 
Daolasa  (gondola  na połączone stoki  Marillevy-Folgaridy-Madonny di  Campiglio),  28 km od terenów 
narciarskich Adamello Ski (Passo Tonale). Do stacji narciarskej Commezzadura/Daolasa kursuje sprzed 
hotelu skibus hotelowy.

Hotel
4-piętrowy budynek, należący do sieci hotelowej Morahotels, oferuje dobrą infrastukturę za niską cenę.

Pokoje
funkcjonalnie urządzone 2-, 3-, 4-osobowe pokoje, w każdym znajduje się: łazienka z prysznicem oraz 
WC, suszarką do włosów; sejf, TV sat, balkon.

Do dyspozycji
duży  basen  (  7  x  14  m),  Wi-Fi  dostępne  w  hallu  i  barze,  disco  bar,  salon  wypoczynkowy,  parking,  
narciarnia ogrzewana, skibus hotelowy do stacji narciarskiej Commezzadura/Daolasa.

Po nartach
pizzerie/taverny, bary, sklepy w Dimaro.

Kuchnia
śniadania:  bufet  szwedzki,  obiadokolacje  3-daniowe:  bufet  sałatkowy,  pierwsze  i  drugie  danie  (wybór 
spośród kilku wariantów), deser. Raz w trakcie pobytu kolacja regionalna.

Ogólny opis regionu
Val di Sole – zna z nazwy każdy narciarz w Polsce. Dzięki trzem wielkim inwestycjom: gondoli łączącej 
Madonnę  di  Campiglio  z  Pinzolo,  połączeniu  Marillevy  z  Comezzadurą  oraz  połączeniu  Tonale  z 
położonymi wiele niżej stacjami, topografia Val di Sole jest całkiem odmienna od tej sprzed lat. Pierwszy 
system wyciągów i w pełni połączonych tras obejmuje większość doliny Sole (Folgarida i Marilleva) a także 
Madonnę  di  Campiglio  i  Pinzolo.  Nie  ma  znaczenia,  w  którym  miejscu  tego  rozległego  obszaru 
rozpoczniemy  szusowanie,  ważny  natomiast  jest  wybór  odpowiedniego  karnetu.  Najciekawszą  opcją 
wydaje się zakup skipassu Skiarea, który pozwala w pełni korzystać z opisanych wyżej ośrodków. Opcja 
„całkiem  bez  ograniczeń”  to  karnet  Superskirama,  dzięki  któremu  możemy  jeździć  także  w  Tonale 
(Adamello Ski), Pejo i kilku innych mniejszych stacjach.

Stacje narciarskie
MARILLEVA-FOLGARIDA

Nowoczesna stacja narciarska, powstała z połączenia dwóch odrębnych niegdyś ośrodków. Z dołu doliny 
(Marilleva 900) kursuje gondola,  można także  podjechać autem do wyżej  położonych stacji  Marilleva 
1400 i Folgarida 1300 i 1400. Powyżej dominują wyciągi krzesełkowe, które docierają na trzy położone 
obok siebie szczyty (2092-2179 m n.p.m.). Zasadniczo większość stoków opada w stronę Val di Sole, ale 
istnieje także zjazd (i wyjazd) w kierunku przeciwnym – do Madonny di Campiglio i Pinzolo. Dzięki temu 
połączeniu tworzy się ogromny ośrodek narciarski ze 150 km tras.
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ogółem 62 km tras (bez Madonny di Campiglio)

Przepustowość wyciągów: 32 400 os./godz.

Gondole i koleje linowe - 7

Wyciągi krzesełkowe - 14

SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO

Madonna di Campiglio to jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich w Alpach. Wyciągi i trasy położone 
są na zboczach Masywu Brenta, a po drugiej stronie doliny na zboczach Masywu Presanella. W najniższym 
punkcie  doliny obydwa systemy tras  łączą  się  ruchomą taśmą dzięki  czemu można przemieszczać  się 
pomiędzy  nimi.  Najdłuższy  przejazd  (z  Groste  do  Madonny)  to  niemal  8  km  (licząc  niemal  płaską 
końcówkę). Strona wschodnia: w Masywie Brenta, (szczyt Grosste – ok. 2500 m n.p.m.): trasy dłuższe i 
wyżej położone (różnica wzniesień ok. 900 m). Większość tras łagodnych i szerokich. Strona zachodnia: 
Masyw Pressanella (szczyty Paradalago – 5 Laghi): trasy o większym stopniu trudności. Ta część stacji 
narciarskiej  połączona  jest  wyciągiem  z  obszarem  Val  di  Sole  (Folgarida).  Z  kolei  Pinzolo  to  stacja  
narciarska usytuowana pod szczytem Cima Tossa w Masywie Brenta połączona z Madonną di Campiglio 
nową panoramiczną gondolą Pinzolo Campiglio Express. Najwyższy szczyt stacji  to Dos del Sabion na 
wysokości  2100  m  n.p.m.  Różnica  wzniesień  jest  znacznie  większa  niż  w  przypadku  Madonny  di 
Campiglio. Zjazd z góry na sam dół to ponad 8 km (pół na pół trasa czerwona i niebieska). W górnej części 
terenów  narciarskich  znajdują  się  wyłącznie  trasy  czerwone,  w  większości  szerokie  i  znakomicie 
przygotowane. 2 trasy czarne dla prawdziwych ekspertów. Bardzo mała liczba narciarzy sprawia, że jest to 
raj dla zaawansowanych miłośników zjazdów lubiących nieco poszaleć.
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ogółem 90 km tras (150 km wraz z Marillevą i Folgaridą), przepustowość wyciągów: 56 400 os./godz.

Wyciągi:
gondole i koleje linowe - 10

wyciągi krzesełkowe - 19

orczyki - 5

Cena zawiera
zakwaterowanie wg wybranego terminu i rodzaju pokoju * śniadania i obiadokolacje * opiekę rezydenta * 
ubezpieczenie  KL,  NNW  i  bagaż,  które  obejmuje  także  amatorskie  uprawianie  sportów  zimowych  i 
następstwa chorób przewlekłych, oraz ubezpieczenie OC narciarza i ubezpieczenie sprzętu sportowego* 
transport do hotelu z Wrocławia * karnet w oznaczonych terminach *Turystyczny fundusz gwarancyjny * 
korzystanie z basenu * podatek VAT.

Cena nie zawiera
napojów do obiadokolacji * 

Dopłaty obligatoryjne

opłata klimatyczna, płatna na miejscu – 1,5 Eur/os./dzień (dla osób powyżej 14 lat).

Karnet w cenie

w terminach 09.12-16.12.2017 zawarty jest karnet Superskirama.

w  terminie  24.03-30.03  (6  noclegów,  dojazd  wlasny,  autokar)  zawarty  jest  karnet  5  dniowy 
Marilleva/Folgarida. Możliwość rozszerzenia karnetu do Skiarea lub Superskiramy wg oplat organizatora.

w terminie 24.03-31.03 (7 noclegów, oferta samolotowa) zawarty jest karnet 6 dniowy Superskirama.

w terminach 06.01-24.03.2018 zawarty jest karnet Marilleva/Folgarida. Możliwość rozszerzenia karnetu 
do Skiarea lub Superskiramy wg opłat organizatora.

Możliwość rozszerzenia karnetu na maksymalnie 7 dni przed wyjazdem!
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Imprezy

Dni Val di Sole - w terminie 20.01-27.01.2018 

narty i impreza bedą nieodłaczne! 6 dni bialego szaleństwa i szampańskiej zabawy na stokach Val di Sole.

W programie:

•Codziennie  DJ nakręca dla Was imprezę na stoku.

•Slalom gigant dla narciarzy poczatkujących i zaawansowanych.

•Nocna jazda.

•Szkolenia narciarskie dla dzieci i dorosłych (odpłatnie), 3 stopnie zaawansowania

REZERWACJA  :  octopus@octopus.net.pl   dostepność oferty  -  do wyczerpania miejsc !

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO REZERWACJI !
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