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Region Folgaria, Lavarone i Luserna czyli ALPE CIMBRA to 

ponad sto kilometrów tras, obsługiwanych przez przeszło trzydzieści 

wyciągów. Trasy o zróżnicowanym poziomie trudności (w całości 

sztucznie dośnieżane), zadowolą zarówno  wytrawnych narciarzy, na 

których czekają trudne zjazdy, jak i mniej zaawansowanych  

amatorów białego szaleństwa. 

Zakwaterowanie: Grand Hotel „Astoria” to 4-gwiazdkowy obiekt 

znajdujący się w miejscowości Lavarone, należącej do ośrodka 

narciarskiego Folgaria - Lavarone.  Hotel oferuje komfortowe, standardowo 

wyposażone pokoje, restaurację, bar koktajlowy, pokój gier (bilard, 

piłkarzyki, stół do ping – ponga), centrum odnowy biologicznej z krytym 

basenem, wanną z hydromasażem i łaźnią turecką. 

Wyżywienie – śniadania (bufet), 3 daniowe obiadokolacje serwowane plus 

bufet przekąskowo - sałatkowy. Napoje płatne dodatkowo 
 

Program wyjazdu 
I dzień – 13.02.2022. 

- Zbiórka na lotnisku w Modlinie o godz. 16:30. Przelot liniami 

Ryanair do Bergamo w godz. 18:55 – 21:00. Transfer autokarem 

do hotelu w godz. 21:20 – 23:40. Obiadokolacja (zimna płyta). 

Nocleg 
 

II-VI dzień -  14.02-18.02.2022. 

- Śniadania i obiadokolacje 

Wyjazdy na stoki narciarskie. 

„Białe szaleństwo” w stacjach narciarskich: ALPE CIMBRA 

- 18.02.2022. o godz. 16:00 Złożenie bagaży w autokarze. 

Transfer autokarem na lotnisko w Bergamo w godz. 17:00 – 

19:30. Lot do Polski liniami Ryanair w godz.21:40-23:40.  

Zakończenie imprezy na lotnisku w Modlinie. 

Cena: 300 euro.os. + 850 zł/os.  
Cena zawiera: transport nart i bagażu głównego autokarem na trasie 

z Polski do Włoch i z powrotem, transfer autokarowy Lotnisko w 

Bergamo – hotel – lotnisko w Bergamo, 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, opłate na TFP 

Cena nie zawiera biletu lotniczego (zakup we własnym zakresie) 

i podatku lokalnego 2,5 euro os/dzień!!! 

Ceny skipasów:  

➢ osoba dorosła 5 dni - 202 euro 

➢ junior (ur. po 30.11.2005) 5 dni - 142 euro 

➢ dziecko ur. po 30.11.2013r. –101 euro lub  gratis, pod warunkiem, że jest z osoba dorosłą, 

która wykupiła skipas. (układ – 1 dorosły + 1 dziecko) 
 

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