
Program-informacja o imprezie turystycznej 

Val di Sole (WŁOCHY) 08.02-16.02.2019 r. 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY- ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W 

IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

1. MIEJSCOWOŚĆ I REGION 

Miejscowość Dimaro położona jest w Trydencie w regionie Val di Sole. 

VAL DI SOLE – Dolina Słońca to jeden z chętniej odwiedzanych regionów narciarskich we 

Włoszech, słynący z dużych opadów śniegu, pięknej pogody i wyśmienitych tras narciarskich. 

Położona po zachodniej stronie doliny rzeki Adygi, w zachodniej części prowincji Trentino, 

na południe od głównej grani Alp rozciąga się na długości niemal 50 km. Naturalne granice 

doliny wyznaczają od północy Masyw Cevedale (3769 m n.p.m.) a na południu Presanella 

(3556 m n.p.m.) i Masyw Brenta. Jedynie ten ostatni zaliczny jest do Dolomitów. W obrębie 

doliny usytuowane są znane ośrodki sportów zimowych i stacje narciarskie t.j: Marilleva – 

Folgarida, Madonna di Campiglio, Passo Tonale, Pejo, Pinzolo. 

2. TERENY NARCIARSKIE 

Marilleva-Folgarida: nowoczesna i świetnie przygotowana stacja powstała z połączenia 

dwóch odrębnych niegdyś ośrodków. Dysponuje 26 szybkimi wyciągami i oferuje szeroki 

wybór tras (ok. 50 km): dla początkujących, sporo widokowych i długich nartostrad oraz kilka 

wymagających czarnych tras dla zaawansowanych narciarzy. Dodatkowym atutem jest 

połączenie siecią wyciągów i tras z Madonną di Campiglio. 

Madonna di Campiglio: jeden z najbardziej znanych i ekskluzywnych kurortów narciarskich 

na świecie, corocznie gości najlepszych narciarzy i snowboardzistów podczas odbywających 

się zawodów Pucharu Świata. Wyciągi i trasy (70 km) położone są na zboczach Masywu 

Brenta a po drugiej stronie doliny na zboczach masywu Presanella, znajduje się tu kilka 

słynnych tras: najdłuższa Groste 7 km, najtrudniejsza Spinale Direttissima 1,9 km czy trasa 

Pucharu Świata 3-Tre.  

Pejo: miejscowość zawieszona między górami a niebem, na wysokości 1400 m n.p.m., 

słynąca z malowniczych alpejskich krajobrazów. Oferuje 17 km tras narciarskich, w 

większości długich i wodokowych dla początkujących i średniowzaawansowanych, ale 

również doświadczeni narciarze nie będą się tu nudzić. Wyjątkową atrakcją stacji jest kolej 



górska Pejo 3000, z którego rozpoczyna się 8 km długości nartostrada. 

3. ZAKWATEROWANIE 

HOTEL SERENA*** nowoczesny, rodzinny hotel położony niedaleko centrum Dimaro, 

oddalony 3 km od tras narciarskich Marilleva-Folgarida (Daolasa). Hotel posiada pokoje 

2,3,4-osobowe wyposażone w TV, telefon, sejf, łazienka z prysznicem, WC, suszarką do 

włosów. Do dyspozycji gości w hotelu: winda, restauracja, bar, sala wielofunkcyjna z TV, 

punkt internetowy, zewnętrzna sauna fińska, narciarnia, parking. Przystanek bezpłatnego 

skibusa ok. 100 m od hotelu. www.serena-hotel.com 

4. PROGRAM IMPREZY: 

1 dzień: wyjazd z Polski godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy i Austrię. 

2 dzień: przyjazd do Dimaro około godz. 15, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3-8 dzień: realizacja programu: białe szaleństwo na stokach Marilleva-Folgarida (3x), 

Madonna di Campiglio (2x), Pejo (1x). 

8 dzień: po kolacji wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski ok. godz. 21.  

9 dzień: przyjazd do Polski około godziny 15:00 

 

5. CENY: 

A) DOROŚLI: 

               - 2000 zł za osobę(przy zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym),  

               - 1950 zł za osobę (przy zakwaterowaniu w pokoju 3-4 osobowym), 

               - 300 zł za osobę za szkolenie narciarskie – 5 godzin dziennie w grupie 6-10 

osobowej (dodatkowo    

               płatne) 

                B) DZIECI I MŁODZIEŻ: 

               - 2100 zł za osobę (zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych, cena zawiera 

szkolenie narciarskie) 

http://www.serena-hotel.com/


 

CENA OBEJMUJE: 6 noclegów w hotelu, wyżywienie dwa razy dziennie (kuchnia włoska), 

transport LUX autokarem, transfery na stoki, opiekę rezydenta, pilota podczas przejazdu, 

szkolenie narciarsko- snowboardowe w grupach 8-10 osobowych prowadzone przez 

instruktorów PZN- SITN/PZS dla młodzieży i dorosłych za dodatkową opłatą, ubezpieczenie 

KL do 10000 Euro, NNW do 7000 zł i bagażu do 8000 zł, SKI OC do 20000 Euro, przewóz 

bagażu, podatek VAT. 

CENA NIE ZAWIERA: napoi zamawianych do obiadokolacji, karnetów narciarskich (płatne 

obowiązkowo w autokarze), opłaty klimatycznej płatnej 1,5 Euro/os./dzień dla osób powyżej 

16 roku życia, kaucji zwrotnej za karnet 5 euro  

Istnieje możliwość zorganizowania dojazdu we własnym zakresie, w takim wypadku cena 

ulega obniżeniu o 200zł za osobę. 

CENY KARNETÓW: 

Cena skipassu zima 2017/2018: 6-dniowy Marilleva-Folgarida (3x), Madonna di Campiglio 

(2x), Pejo (1x) 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 Impreza turystyczna będzie świadczone dla grupy, której liczebność to ok. 50-60 osób. 

Zajęcia narciarsko- snowboardowe będą realizowane w grupach 8-10 osobowych. 

 Organizator turystyki nie stawia szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących 

udziału w imprezie turystycznej. 

Cena w Euro Wysoki sezon 26.01-10.03.2019 

Dorośli 255 E 

Junior 179 E 

Dziecko 128 E 

Bambino skipass bezpłatny w towarzystwie osoby dorosłej (ur po 

30.11.2010) 

Junior: ur po 30/11/2002, Dziecko: ur po 30/11/2010 

  



 Ze względu na specyfikę zajęć narciarskich i snowboardowych świadczone usługi nie 

są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W razie stosownego 

wniosku Klienta organizator turystyki zobowiązuje się do udzielenia dokładnych 

informacji na temat możliwości dostosowania zajęć do potrzeb osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową. 

 We Włoszech obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w 

ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem 

podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) 

na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. We 

Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy. Dopełnić go powinien obywatel włoski 

(bądź innej narodowości, spełniający warunki do legalnego pobytu w państwie) 

goszczący w swoim domu cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na 

miejscowej policji (Commissariato della Polizia di Stato) jego pobyt oraz podać 

dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych (hotelach, domach 

wczasowych, pensjonatach, campingach itp.) obowiązku tego dopełnia ich 

administracja. 

 Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny 

obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia 

swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadku 

zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i/lub zdrowia publicznego.  

 Organizator zaleca posiadanie karty EKUZ. 

 Awaryjny numer telefonu kontaktowego Organizatora turystyki- 604 935 409. 

 

 

 


