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Region Val di Fiemme leży w północno-wschodniej części Trydentu, 

pomiędzy pasmem Latermar, a Pale di San Martino, łańcuchem górskim 

Lagorai, a szczytem Corno Nero. Val di Fiemme oferuje narciarzom 

ponad 150 km tras zjazdowych, z czego 98 % jest sztucznie dośnieżana. 

Ośrodki  narciarskie Alpe Cermis-Cavalese, Passo Lavazé-Oclini, Ski 

Center Latemar, Alpe Lusia i Passo Rolle spełnią oczekiwania zarówno 

poczatkujących jak i najbardziej wymagających narciarzy. 

Zakwaterowanie: Hotel „Bellamonte**** jest obiektem o bardzo 

dobrym standardzie położonym w miejscowości Bellamonte k/Predazzo. 

Pokoje 2-osobowe z łazienkami. Kompleks SPA – basen, jacuzzi, sauna 

sucha, sauna turecka,(do dyspozycji uczestników w cenie wyjazdu), bar z 

wszelkimi napojami, sala do spotkań wieczornych. 
Wyżywienie – śniadania (bufet), 3 daniowe obiadokolacje serwowane plus 

bufet przekąskowo - sałatkowy. Napoje płatne dodatkowo 

Program wyjazdu 
I dzień – 16.01.2020 r.  
- Wyjazd z Sokołowa Podlaskiego o. godz. 17.00 

- Przejazd na trasie Sokołów Podlaski -Bellamonte k.Predazzo 

Przejazd nocny przez Czechy i Austrię do Włoch 

II dzień – 17.01.2020 r. 
- Przyjazd do Bellamonte w godz. popołudniowych 

- Zakwaterowanie w hotelu „BELLAMONTE****  

- Obiadokolacja, Nocleg 

III-VIII dzień  
- Śniadania, obiadokolacje 

Wyjazdy na stoki narciarskie. 

„Białe szaleństwo” w stacjach narciarskich Val di Fiemme 

IX dzień – 24.01.2020 r.   
- Śniadanie. 

- Wyjazd z hotelu w kierunku Polski.  

X dzień – 25.01.2020 r.  

- Przejazd do Sokołowa Podlaskiego w godz. południowych 

Cena: 2235 zł/os.  
Cena zawiera: bilet lotniczy Modlin – Bergamo – Modlin, transport nart i 

bagażu głównego autokarem na trasie z Polski do Włoch i z powrotem, 

opiekę pilota, zakwaterowanie – 5 noclegów w pokojach 2-osobowych, 

wyżywienie HB, korzystanie z centrum odnowy biologicznej, dojazdy na 

stacje narciarskie, ubezpieczenie narciarskie, podatek VAT, opłatę na TFG. 

Cena nie zawiera podatku lokalnego 2 euro os/dzień!!! 

Ceny skipasów:  

 osoba dorosła 5 dni - 206 euro 

 junior 5 dni – 144 euro (urodzony po 30.11.2003) 

 senior 5 dni – 186 euro (urodzony przed 30.11.1953) 

 dziecko ur. po 30.11.2011r. – gratis, pod warunkiem, że jest z osobą dorosłą,  która 

wykupiła skipass (układ – 1 dorosły + 1 dziecko) 
 

Uwaga: Szczegółowe informacje nt. transportu nart i bagażu głównego dostępne są w BP Glob. 


