
Klub sportowy CapeMorris 

i 

Szkoła Narciarska iSNOW 

   

ZAPRASZAJĄ na 

 WCZASY w DOLINIE SŁOŃCA  

VAL DI SOLE - WŁOCHY 

 do HOTELU SANTA MARIA *** 

w PEJO 

Termin: 03 – 10.02.2018  

(DRUGI TYDZIEŃ FERII) 



REGION I HOTEL: 
  
Pejo Fonti- miejscowość turystyczna położona na wysokości 1400 
m n.p.m. w Dolomitach, w prowincji Trydentu, w parku narodowym Stelvio w najbardziej znanym 
narciarskim regionie Włoch Val di Sole (Dolina Słońca). 

Hotel Santa Maria położony w niewielkiej odległości od stacji narciarskiej Pejo oraz basenów 
termalnych o znanych od 1549 roku dobroczynnych właściwościach, pozwala na aktywne 
spędzanie czasu na stokach oraz odpoczynek i relax popołudniami. Słońce, niezliczone ilości tras 
narciarskich, piękne krajobrazy i gościnność czeka na narciarzy i snowboardzistów w Val di Sole. 
Zapewniamy codzienny transport autokarem do różnych stacji narciarskich, na którym znajdzie coś 
dla siebie zarówno początkujący, jak i zaawansowany amator śnieżnego szaleństwa. Na 
uczestników czeka 380 km tras między innymi w Pejo, Madonna di Campiglio, Marilleva, 
Folgarida. Hotel Santa Maria ugości rodzinną atmosferą i smaczną regionalną kuchnią. 

   
Zakwaterowanie: Hotel Santa Maria – 30 pokoi, 3 piętra, położony w centrum Peio jedynie 150 
m od dolnej stacji kolejki gondolowej i 300 m od zespołu basenów termalnych Peio Terme. W 
hotelu Internet Point, sala TV, bar, restauracja, sala z rzutnikiem i kinem domowym, dyskoteka, 
winda, ogrzewana przechowalnia sprzętu narciarskiego.  
W tym roku otwarto w hotelu nowe centrum Spa z basenem, jacuzzi, saunami, masażami wodnymi 
– wstęp dla naszych klientów hotelu bezpłatny. Bardzo przytulny hotel, umeblowany w alpejskim 
stylu. Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienką. 

  
  



WYŻYWIENIE: 
Największym atutem hotelu, oprócz położenia przy dolnej stacji wyciągów narciarskich, to 
wyśmienita kuchnia doceniona przez wielu naszych klientów. Śniadania amerykańskie, 
obiadokolacje serwowane do stolika, obszerny bufet sałatkowy, woda mineralna do kolacji. Dania 
kuchni włoskiej i regionalnej – trydenckiej 

 

Szkolenie narciarskie: 
Oferujemy szkolenia narciarskie: 
-  dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat - przedszkole narciarskie. Możesz oddać nam pod opiekę swoje dziecko, a 
samemu szusować bez skrępowania . To naprawdę super sposób na ferie. Szkolenie narciarskie dla dzieci 
odbywa się pod okiem polskich, wykwalifikowanych instruktorów z dużym doświadczeniem w pracy z 
dziećmi. Całej waszej gromadce zapewniamy solidną naukę i doskonałą zabawę. Przydział do grup dla 
dzieci będzie odbywał się w zależności od wieku i umiejętności narciarskich. Grupy 4-5 osobowe 
- dla młodzieży w wieku 10-16 lat – Przydział do grup dla młodzieży będzie odbywał się w zależności od 
wieku i umiejętności narciarskich. Grupy 5-7 osobowe. Foto i video analiza.  
- dla dorosłych – podział na grupy w zależności od zaawansowania. Grypy 5-6 osobowe. Foto i video 

analiza 
- szkolenie indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

CENA I ZNIŻKI: 
• osoba dorosła cena 2649 pln 
• dzieci urodzone po 30.11.2009 cena 1449 pln 
• młodzież urodzone po 30.11.2001 cena 2199 pln 
Zniżki dotyczą dzieci w pokoju 3/4 osobowym z rodzicami 

CENA ZAWIERA: 
 •  7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
 • skipass narciarski 6 dni ( 3 dni Marilleva/Folgarida/Madonna di Campiglio/Tonale 
połączone z Ponte di Legno i Temu + 3 dni Pejo) 
 • zawody narciarskie 
 • korzystanie z centrum wellnes 
 • ubezpieczenie narciarskie 
 • opieka rezydenta/instruktora PZN 



CENA NIE ZAWIERA: 
 • transportu z i do Polski (jest możliwość transportu autokarem - koszt 250 pln) 
 • napojów do kolacji oprócz wody mineralnej 
 • szkolenia narciarskiego: 

- dzieci: 650 zł dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. - 6 dni szkolenia po 4,5 
godziny dziennie z przerwą na lunch z rodzicami (2,5 godziny +2 godziny) w 
grupach 4-5 osobnych.  

- młodzież: 500 zł - 6 dni szkolenia po 3 h dziennie w grupie 5-6 osobnej z 
foto i video analizą (w tym 15 min przerwy na gorącą czekoladę i 
odpoczynek w razie potrzeby) . Zniżka dla rodzeństwa. 

- dorośli: 500 zł - 6 dni szkolenia po 3 h dziennie w grupie 5-7 osobowej z 
fotki video analizą. 

 •  taksy klimatycznej 1,5 euro/dzień za osobę powyżej 12 lat 

SKI INFO: 
Marilleva – Folgarida 
Powstała z połączenia 2 osobnych stacji: Obecnie łącznie ok. 53 km tras. Wysokość 1300 – 2180 m 
n.p.m. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok na masyw Brenta i Adamello. Dominują trasy łatwe 
25 km i średnie 21 km. Najdłuższa trasa Azzurra Folgarida – 3 km, różnica poziomów 550 m, 
łatwa. Najtrudniejsza trasa N 1 Nera Folgarida – 1 km, różnica poziomów 550 m. Snow park Primi 
Passi dla początkujących. Tereny do jazdy w puchu, np.: Orso Bruno – Malghette, Cogolo – Rabbi. 
Narciarstwo biegowe – łącznie 50 km tras, najdłuższa trasa Marilleva 900, 7 km, średnia, 890 – 935 
m.  



Madonna di Campiglio  
Jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich, nie tylko ze względu na walory tras, ale także 
miasteczko, które stało się mekką celebrytów, wytwornych butików, gospodarzem zawodów 
Pucharu Świata. Wysokość 1550 – 2550 m n.p.m. Łącznie 90 km tras, dominują średnie 60 km i 
łatwe 20 km. Najdłuższa trasa Groste – 7 km, różnica poziomów 1000 m, łatwa. Najtrudniejsza 
trasa Spinale Direttissima – 1,9 km, różnica poziomów 600 m (65% nachylenia). Dla 
doświadczonych narciarzy polecamy zjazd trasą FIS 3-Tre gdzie odbywają się zawody Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn (uznawana za jedną z 10 najpiękniejszych tras we 
Włoskich Alpach). Snow park na Passo Groste na mistrzowskim poziomie. Tereny do jazdy w 
puchu, np.: Val Gelada, Serodoli, Cima Roma, Lago di Tovel. Narciarstwo biegowe – łącznie 21 km 
tras, najdłuższa trasa (tor Pucharu Świata) – 10 km, średnia, 1575 – 1645 m. Ekspozycja stoków 
wschód – zachód, poranek proponujemy spędzić na Madonnie, a po południu przenieść się na Passo 
Groste, dzięki czemu zawsze będzie towarzyszyć nam słońce. 

Pinzolo 
Nieco odizolowany ośrodek, z trudniejszymi trasami niż Madonna di Campiglio. Polecamy dla 
narciarzy, którzy lubią poszaleć na pustym stoku. Wysokość 800 – 2100 m n.p.m. Łącznie 26 km 
tras, dominują średnie 18 km, łatwe 5 km. Najdłuższa trasa Pista Rododendro – 4,8 km, średnia, 
różnica poziomów 600 m. Najtrudniejsza trasa Pita Competition – 1,3 km, różnica poziomów 300 
m. Snow park „Brentapark” dla początkujących i zaawansowanych. Dzięki nowo wybudowanej 
kolejce gondolowej Pinzolo Campiglio Express (4,7 km długości, czas przejazdu 16 min.) 
możliwość przejazdu na stoki Madonny di Campiglo. 

Pejo 
Warto wybrać się do tego ciekawego ośrodka, szczególnie polecany ośrodek młodzieży i rodzinom 
z dziećmi ze względu na szerokie i średnio trudne trasy, a także małą liczbę turystów. Wysokość 
1200 – 3000 m n.p.m. Łącznie 25 km tras: średnie 15 km, łatwe 10 km. Nowa kolej linowa zabiera 
narciarzy na 3000m npm! 

Ilość miejsc ograniczona. 
W ciągu 3 dni od potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 pln/os na 
konto Klubu Sportowego CapeMorris BGŻ BNP PARIBAS 18 1600 1446 1837 0997 200 0001 

KONTAKT I REZERWACJA MIEJSC: 
Cezary Obroślak 607 833 325 czarek@capemorris.pl 
Damian Tokarczyk 664 665 688 tokar@capemorris.pl 


