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NARTY 2020 - PINZOLO – MADONNA DI CMPIGLIO 
Termin: 24.01. – 01.02.2020 
AUTOKAR Z BYDGOSZCZY 
 

Madonna di Campiglio i Pinzolo czyli najsłynniejsza  Karuzela narciarska (Skiarea) Madonna di Campiglio - 

Pinzolo - Folgarida - Marilleva stanowi autentyczny raj dla amatorów narciarstwa  

i snowboardu. Oferuje około 150 kilometrów doskonale przygotowanych tras o rożnym stopniu trudności: 61 wyciągów 

oraz 5 snowparków, z których Snow Park Ursus to jeden z 5 najlepszych w Alpach. Najtrudniejsza trasa to  DoloMitica w 

Pinzolo o długości 5750 metrów  z różnicą poziomów wynoszącą 1248 metrów. Gondola Pinzolo Campiglio Express to 

najbardziej panoramiczna gondola w Dolomitach.Narciarska w Dolomitach Brenta. 

Kolejka Puza dai Fo' - Patascoss  i trasy dojazdowe łączą dwa ośrodki narciarskie Madonna Di Campiglio i Pinzolo. 

Długość kolejki to  4 706 m, przepustowość 1800 osób na godzinę, czas jazdy około 14 minut. 

Dla narciarzy to  raj, dostępne są wreszcie niedocenione i przepiękne trasy w Pinzolo; 50 km dobrze 

przygotowanych i dośnieżonych  tras na wysokości od   900 do 2100 n.p.m. 

Trasy są bardzo dobrze przygotowane,naśnieżane i różnorodne. Nowoczesne wyciągi mogą przewieźć około  30 

000 tyś. narciarzy w ciągu godziny. Większość naśnieżanych tras daje gwarancję dobrego szusowania również w kwietniu. 

Karuzela narciarska Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva wchodzą w skład Skipassu Skirama Adamello – 

Brenta. Można wykupić skipass lokalny i szusować tylko w Pinzolo lub w Madonna Di Campiglio. 

 

HOTEL PINZOLO 3* PINZOLO - 400 m od gondolki, transfer zapewniony 

Wyżywienie: 2 posiłki 

Cena w pokoju 2 os. z autokarem i ubezpieczeniem: 585 €/os ( w promocji do 30.09.2019 – 565 €) 

Przytulny górski hotel Pinzolo-Dolomiti usytuowany jest w centrum miejscowości Pinzolo, na wysokości 800 metrów 

n.p.m. Do gondolki w Pinzolo zaledwie 400m, dodatkowo hotel zapewnia transfer. Na miejscu Goście mogą bezpłatnie 

korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Hotel Pinzolo-Dolomiti oferuje komfortowe, ozdobione drewnem wnętrza. Do dyspozycji Gości są automaty do gry, pokój 

relaksacyjny oraz dyskoteka. Hotelowa restauracja słynie z tradycyjnych specjałów kuchni regionalnej. 

Pokoje: w stylu alpejskim, z łazienką (suszarka do włosów), większość z balkonem, TV SAT, telefonem, sejf. 

Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu. Obiadokolacja to bufet z warzywami, dwa dania do wyboru i deser. Serwowane 

dania kuchni włoskiej i lokalnej 

Internet: Jest dostępne bezpłatne połączenie Wi-Fi. 
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APARTAMENTY ROSA DELLE DOLOMITI - 850 m od gonoli w Pinzolo, skibus (płatny – 10 € na 7 dni ) 100 m 
 
Cena przy pełnym obłożeniu apartamentu: 
 
BILO 3:   445 €/ os. 
BILO  4:  380  € / os. 
TRILO 5: 390 € / os. 
TRILO 6: 360 € / os 
 
Bardzo ładna, odnowiona rezydencja z apartamentami  w Pinzolo/ Carisolo oddalona o 850 m od centrum kolejki Pinzolo 
i Karuzela narciarska Pinzolo/ Madonna Di Campiglio/ Marilleva/ Folgarida. 
 
W La Rosa jest 48 apartamentów: 9 Mono, 34 Bilo i 4 apartamenty typu Trilo. Apartamenty wygodne i przestrzenne, 
ładnie urządzone i dobrze wyposażone w sprzęt kuchenny. Wszystkie z łazienką. W rezydencji znajduje się małe Centrum 
Wellness. 
 
Bilo 3/4 - ok. 30 m2, dwa pomieszczenia na 4 osoby, sypialnia małżeńska + pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapa 
dwuosobowa, łazienka. 
 
Trilo 5/6 - dwie sypialnie i pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapa dwuosobowa, łazienka. 
 
- wszystkie łazienki z prysznicem, sejfem, telefonem, TV color, 
- wszystkie apartamenty z balkonem lub wyjściem do ogrodu (na parterze). 
 
Wyposażenie kuchni: talerze, garnki, wszelkie naczynia kuchenne, filiżanki, sztućce, nie ma elektrycznego dzbanka do 
gotowania wody, jest natomiast ekspres do kawy. 
Środki higieniczne, ściereczki kuchenne: nie ma. 
Bielizna pościelowa i ręczniki: w cenie. 
Dodatkowe łóżko w apartamencie: 100 € na tydzień (na zapytanie). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (rozkładane): dostępne na życzenie 50 € na tydzień. 
Do dyspozycji klientów: Narciarnia, hall, winda, garaż, parking zewnętrzny, recepcja, małe Centrum Wellness (wstęp do 
sauny i łaźni jest dozwolony dzieciom powyżej 16 lat), bezpłatne Wi-Fi. 
Internet: Jest dostępne bezpłatne Wi-Fi. 
Dodatkowo: Centrum Wellness: sauna, tepidarium, prysznice aromatyczne. Wstęp do sauny i łaźni jest dozwolony 
dzieciom powyżej 16 lat. / Garaż: należy zamówić przy wykupieniu apartamentu. 
 
Zameldownie: Od godziny 16:00 do 20:00 w dniu przyjazdu. 
Wymeldowanie: Od godziny 8:00 do 10:00 w dniu wyjazdu. 
Dopłaty: Małe zwierzęta (na potwierdzenie przy rezerwacji): 49 € za tydzień. Garaż (na zamówienie): 49 € za tydzień. 
Pralnia: 5 € 
Kaucja: zwrotna obowiązkowa 150 € za apartament.  
Wejście do Wellnessu: 10 € za osobę. 
Sprzątanie końcowe: Bilo 50 €, Trilo 60 € (nie dotyczy sprzątania kuchni - należy umyć naczynia i wynieść śmieci). W 
przypadku pozostawienia brudnej kuchni ( kuchenka, naczynia, śmieci, lodówka) będzie potrącona dodatkowa  kwota 50 
€ z kaucji. 
Dodatkowa zmiana pościeli i ręczników w trakcie pobytu (na zamówienie): 10 € od osoby. 
Opłata za zbyt późny przyjazd  po godz. 20:00, lub zbyt wczesny wyjazd przed godz. 8:00 rano.: 25 €. 
Cena zawiera: bielizna pościelowa i ręczniki, ogrzewanie, woda, światło, gaz. 
Cena nie zawiera: Zwrotnej kaucji 150 € za apartament, sprzątania końcowego, taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej 
na miejscu 
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Cena zawiera: 
• zakwaterowanie 6 nocy w wybranym obiekcie (pobyt niedziela – sobota, wyjazd na noc do kraju) 
• 2 posiłki dziennie przy wyborze hotelu 
• przejazd komfortowym autokarem z Bydgoszczy – Szubina - Poznania wyposażonym w WC, barek, TV 
• opiekę licencjonowanego pilota – animatora 
• wieczorki animacyjne i super atmosfera 
• podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro 

 
 
Cena nie zawiera: 

• skipassu Madonna di Campiglio – Pinzolo  6 dni : 289 € , junior (po 30.11.2003 ) 202 € ,   
skipass dla dziecka urodzonego po 30.11.2011 wraz ze skipassem dla osoby dorosłej GRATIS 

• wyżywienia w przypadku apartamentów 
• napoi do obiadokolacji 
• ubezpieczenia od chorób przewlekłych 
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
• taksy klimatycznej do opłaty na miejscu w zależności od zakwaterowania  ok. 1,5 Euro / dzień/ os. 
• Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 10 zł / os. 

 
UWAGA! Przy rezerwacji apartamentów możliwość rezerwacji Polskiej Szkólki Narciarskiej dla dzieci – 6 dni po 3 
godziny (5 poziomów zaawansowania):  
cena 560 zł / os. 

 
Program: 
- ilość godzin szkolenia - 6 dni po 3 godziny - 18 godz. 
- 2 dni - podstawy slalomu  
- wyjazd na trasy ośrodka narciarskiego Madonna Di Campiglio - 1 dzień (dopłata do skipassu) 
- Free Ride i Free Style, Fun Carving 
- zawody (odpłatnie około 12 €) 
- minimalna ilość uczestników w kursie 5 osób. 
- zajęcia uzależnione są od aktualnie panujących warunków atmosferycznych. 
 
Klub Młodego Narciarza - zostaw dziecko pod opieką instruktora narciarskiego !  
Dzieci wpisane do naszej Polskiej Szkółki Narciarskiej w Pinzolo mogą, za dodatkową opłatą, brać udział w zajęciach 
rekreacyjnych Klubu Młodego Narciarza w godzinach od 13.30 do godziny 16.00. W tym czasie rodzice mogą spokojnie i 
radośnie jeździć na nartach; 
- lunch w schronisku z instruktorem - należy dać dziecku około 10 € na posiłek 
- po obiedzie zajęcia i zabawa na śniegu z instruktorem narciarskim do godziny 16.00 
- Cena za 6 dni: 55 €  
- Cena za jeden dzień: 15 € 
Uwaga! Minimalna liczba uczestników w Klubie Młodego Narciarza to 5 osób ! 
 
 

Zapraszamy ! 
 

Monika Pstrąg            monika@salonwakacji.pl  tel.537 402 753 
Natalia Miesikowska natalia@salonwakacji.pl   tel. 723 402 772 
Aneta Gonerska         aneta@salonwakacji.pl    tel. 665 402 772 
Monika Pstrąg            monika@salonwakacji.pl  tel.537 402 753 
Basia Cichowicz          basia@salonwkacji.pl        tel. 609 375 444 
Maja Jankowska         maja@salonwakacji.pl      tel. 885 402 773 
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