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Miejsce: Val di Fiemme (Włochy) 

Termin:  02/02 - 09/02/2019  

Dojazd: autokar lub własny 

Region narciarski Val di Fiemme według wielu przewodników określany jest mianem przedsionka Dolomitów. Jest tu ponad 140 km 

świetnie utrzymanych, nasłonecznionych i szerokich tras, rozpościerających się na wysokościach od 980 do 2800 m n.p.m. To 

wymarzone miejsce na oderwanie się od szarej rzeczywistości! 

Największym ośrodkiem w Val di Fiemme jest Ski Center Latemar – Obereggen. Stacja oferuje 34 trasy o łącznej długości ok. 54 km. 

Ponadto znajdują się tu również snowparki, narciarskie przedszkola oraz trasy z pomiarem cza- su. Najlepsi mogą spróbować swoich 

sił na czarnej trasie Piste Agnello w Pampeago. 

Dla rodzin z dziećmi polecamy trasy Alpe Cermis-Cavalese. Trasy zjazdowe są tu szerokie i niezbyt strome. Dzieci mogą korzystać z 

nartostrady nazwanej Cermislandia, gdzie na stoku spotkać można postaci z bajek. A po nar- tach można zregenerować siły w 

licznych barach apres-ski oraz w restauracjach oferujących dania kuchni lokal- nej. Do tego aquapark, lodowisko, i oświetlone trasy 

saneczkowe. Czego można chcieć więcej! 

 

Zakwaterowanie i ceny: 

 
Hotel Al. Cervo *** - Tesero    www.albergoalcervo.com 

Typowy górski hotel położony w centrum malowniczej miejscowości Tesero.  

Hotel prowadzony przez niezwykle gościną rodzinę Mich. Naprawdę świetna kuchnia! 

Skibus przy hotelu. 

 

Pokoje: Naszym gościom proponujemy niedawno odnowione,  

komfortowe  i urządzone z dużym smakiem pokoje dla 2 -3 osób  

oraz pokoje rodzinne dla maksymalnie 2 osób dorosłych i dwójki 

dzieci. 

Po nartach: niewielkie SPA, z sauną i jacuzzi. 

Kuchnia: 

• Śniadania w formie bufetu. 

• Kolacje w formie 3 tradycyjnych dań, dodatkowo bufet z sezonowych warzyw. 

• Regionalne wina. 

Ceny: 

Cena za 7 nocy wraz z śniadaniami i obiadokolacjami. Napoje do kolacji płatne 

są dodatkowo. 

Ceny za dzieci przy 2 osobach dorosłych w pokoju. 

 
 

Osoba dorosła* Dziecko do lat 2 Dziecko 2 – 5,99 lat Dziecko 6-9,99 lat Dziecko 10-12,99 lat 

420 EURO Gratis 260 EURO 320 EURO 370 EURO 
 

*liczona od 13 lat 
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Karnety 6 dni Val di Fiemme: 

255 EUR – osoba dorosła, 

178 EUR – junior (ur. po 30.11.2002), 

gratis – dziecko do 8. roku życia (ur. po 30.11.2010),  

229  EUR – senior (ur. przed 30.11.1953). 

 
 

Dojazd: 

Autokar z Warszawy. 

Wyjazd w piątek wieczorem 1.02.2019. 

Powrót w niedzielę rano 10.02.2019. 

Cena: 400 PLN/osoba. 

Możliwy dojazd własnym samochodem. 

 

  Szkolenie narciarskie: 

Szkolenie prowadzone w grupach o różnym stopniu zaawansowania, w tym grupa sportowa – trening na tyczkach. Zajęcia prowadzone 

są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego. Niewielkie grupy, szkolenie w języku 

polskim, odgrodzony stok tylko dla naszych klientów. Szkolenie prowadzi szkoła narciarska. 
”

GS TEAM Zakopane”. 

Szkolenie na wszystkich poziomach zaawansowania odbywa się w godzinach: 10.00-12.00 i 13.00-15.00 

Nie ma konieczności odbioru dziecka na przerwę obiadową pomiędzy 12.00-13.00. Dziecko może pozostać pod opieką instruktora. 

Istnieje także możliwość przedłużenia opieki instruktorów pomiędzy 15.00 a 16.00. (cena 150 PLN za cały tydzień). 

 

Ceny: 

Pakiet standard – zajęcia narciarskie w grupie dla dorosłych, 6 dni po 4h/dziennie, – 850 PLN. 

Pakiet junior – zajęcia narciarskie w grupie dla dzieci powyżej 8. roku życia, 6 dni po 4h/dziennie, – 900 PLN. 

Pakiet baby – zajęcia narciarskie w grupie 4h dziennie dla dzieci do 8 roku życia, w grupach 3-5 os. – 1 050 PLN. 
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