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WŁOCHY - VAL DI FIEMME 7 dni 1799 PLN
W dolinie Fiemme mamy do dyspozycji 4 świetne stacje narciarskie o łącznej długości tras
ok. 100 km; huśtawka narciarska Latemar - Oberregen, Alpe Cermis ze swą słynna 8 kilometrową trasą Olimpia, Passo Rolle oraz jedna z najbardziej lubianych przez narciarzy stację –
Alpe Lusia. Stacje te zapewniają moc doznań narciarskich na wiele dni jazdy, dlatego choć
można odwiedzić oddaloną o 35 km Sella Rondę, to jednak ze względu na położenie hoteli
zdecydowanie korzystniej jest skupić się na doskonałych stacjach Val di Fiemme i nie tracić
zbyt wiele czasu na dojazdy.
W pakiecie
• 6 noclegów w hotelu lub pensjonacie ze śniadaniem - pokoje 2,3-os. z WC i łazienką
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• Zgłoszenie i opłatę na TFG
• Wynajęcie komfortowego busa (limit 4000 km)
Warunki
- Grupa 8 osób lub wielokrotność (możliwość kalkulacji dla innej ilości uczestników)
- Co najmniej jedna osoba zdecydowana na
prowadzenie komfortowego busa, która ma
ukończone 26 lat i prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat.
Lokalizacja
Val di Fiemme region znany jako przedsionek Dolomitów. To właśnie tutaj zaczynają
się monumentalne oraz bardzo charakterystyczne dla tego rejonu malownicze góry. W
skład Val di Fiemme wchodzi 5 ośrodków
narciarskich: Alpe Cermis, Alpe Lusia, Passo
Lavazè, Passo Rolle oraz największe Ski
Center Latemar. Na narciarzy czeka w sumie
ponad 115 km dobrze przygotowanych nartostrad. Najbardziej znanymi miejscowościami są
Cavalese i Predazzo, pozostałe są trochę mniejsze, ale również godne uwagi np. Stava, Panchià oraz typowo narciarska miejscówka Pampeago. Sezon narciarski startuje od pierwszych
dni grudnia, a kończy się na początku kwietnia. Jeśli chodzi o położenie stoków, to znajdują się
one na wysokości od 1000 do 2300 m n.p.m., co gwarantuje pewne warunki śniegowe. Warto
wspomnieć o bogatej i wciąż rozwijanej sieci nowoczesnych wyciągów,
które zadowolą każdego zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy.
Cena nie obejmuje:
• autostrad w Polsce oraz kosztu benzyny ok 230 zł/os
• Ski pass (6 dni) 191 - 273 euro/osoba (cena uzależniona od terminu)
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