
Klub Sportowy CapeMorris  

i 

Szkoła Narciarska iSNOW 

   

ZAPRASZAJĄ na 

 FERIE W DOLINIE SŁOŃCA  

VAL DI SOLE - WŁOCHY 

Termin: 02 – 11.02.2018  

(DRUGI TYDZIEŃ FERII)  



HOTEL  Pejo*** 

  

REGION: 

Do najbliższego wyciągu w Pejo ok. 200 m; ok. 15 km do gondolki w Marilleva 900 łączącej 
wyciągami i trasami narciarskimi Marilleva 1400, Folgarida, Madonna di Campiglio-Pinzolo, 
które razem tworzą region SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta. Do Tonale (Adamello Ski) 
z Lodowcem Presena ok. 25 km. Przystanek skibusa (gratis) znajduje się ok 50 m od obiektu.  

ZAKWATEROWANIE:  

Ten kameralny, trzygwiazdkowy Hotel Peio www.hotelpejo.it jest usytuowany na terenie 
Parku Narodowego Stelvio. na wysokości ok. 1400 m n.p.m., w miejscowości Pejo Terme, w 
popularnym regionie Val di Sole we włoskim Trydencie. W obiekcie znajduje się restauracja, 
spa z sauną i wanną z hydromasażem, recepcja, bar, sala TV, przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, parking (gratis). Klasycznie urządzone pokoje z widokiem na góry, łazienka z 
WC, suszarka do włosów; TV, sejf, telefon. Hotel posiada 2 piętra. W salonie przy recepcji 
można korzystać z bezpłatnego hotspotu. 

 '  !  

http://www.hotelpezzotti.it/


WYŻYWIENIE:  
Śniadania serwowane są w formie bufetu, a ciepłe kolacje podawane przez kelnera (wybór z 
menu) - regionalne specjały kuchni południowo-tyrolskiej i włoskiej. Woda do kolacji w 
cenie, pozostałe napoje dodatkowo płatne. Na życzenie dostępne są potrawy dostosowane do 
specjalnych wymagań dietetycznych. 

  

Szkolenie narciarskie i snowboardowe. 
Jazda na nartach i snowboardzie w grupach zaawansowania. Codziennie 4,5 godziny jazdy na 
nartach pod opieką instruktora + nauka w formie zajęć fakultatywnych + samodzielne 
doskonalenie techniki jazdy. Uczestnicy powinni posiadać przygotowany i sprawdzony sprzęt 
narciarski lub snowboardowy, kompletny strój narciarski lub snowboardowy oraz kask 
ochronny. Sprzęt można wypożyczyć na miejscu w Pejo. 
Uczestnicy obowiązkowo zabierają ze sobą paszport lub dowód oraz kartę EKUZ 

Przejazd:   
Autokar turystyczny o podwyższonym standardzie, przejazd do Włoch i powrót do Polski 
oraz dojazdy na stok. Na czas przejazdu zabieramy suchy prowiant i kieszonkowe. 
 
Cena młodzież ur. po 30.11.2001:  2449 pln  
Cena młodzież ur. po 30.11.1999:  2549 pln 

CENA ZAWIERA:  

• 7 noclegów w pokojach 4-5 os, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, woda niegazowana 
do obiadokolacji    ( inne napoje płatne osobno) 

• skipass 6 dni ( 3 dni Marilleva/Folgarida/Madonna di Campiglio + 3 dni Pejo) 
w opcji skipass 6 dni Marilleva/Folgarida/Madonna di Campiglio 

• transport z Polski i dojazdy do stacji narciarskich 
• opiekę wychowawców-instruktorów 
• naukę jazdy na nartach w grupach zaawansowania (grupy szkoleniowe max 10 

os) 4,5 h dziennie 
• zawody narciarskie 
• ubezpieczenie: KL, NNW, OC z amatorskim uprawianiem narciarstwa 

CENA NIE ZAWIERA:  

• taksy klimatycznej (1,5 euro/dzień osoba pow. 12 lat) 
• napoje do obiadokolacji inne niż woda 



TERENY NARCIARSKIE: 

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.  



'  

Tonale 

Przełęcz Tonale leży na wysokości 1883 m n.p.m. położona na granicy Lombardii i Trydentu 
tworzy naturalną arenę narciarską otoczony masywami Adamello 3554 m n.p.m. i Presanella 
3558 m n.p.m. Tereny narciarskie Adamello Ski, w ramach Skirama Dolomiti Adamello 
Brenta, tworzą dwa połączone wyciągami ośrodki, Tonale i Ponte di Legno położone na 
wysokości 1240 m n.p.m. Urocze, zabytkowe miasteczko Ponte di Legno leży kilkanaście 
kilometrów na zachód od Tonale. Trasy narciarskie są szerokie (zwłaszcza w Tonale) i o 
zróżnicowanej trudności. Bardziej ambitni mogą wybrać się na słynną trasę Paradiso, jedna z 
trudniejszych tras we włoskich Alpach. Powyżej tej trasy znajdują się tereny narciarskie 
Lodowca Presena. 

Pejo  
Warto wybrać się do tego uzdrowiska ze źródłami termalnymi. Jako ośrodek narciarski 
polecamy ze względu na szerokie i średnio trudne trasy, a także małą liczbę turystów. 
Wysokość 1200 – 3000 m n.p.m. Łącznie blisko 30 km tras. Nowy wyciąg i dwie dodatkowe 
trasy otwarte w sezonie 2016/2017 

Ilość miejsc ograniczona. 

W ciągu 3 dni od potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę: 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 


