
  



  

Popularny region narciarski Val di Sole wchodzi w skład konsorcjum Skirama Dolomiti Adamello Brenta z 
dominującym szczytem Cima Palu 3013 m n.p.m. Położone w zachodniej części Dolomitów di Brenta. Val di Sole to 
przede wszystkim znane w Polsce stacje narciarskiei: Marilleva 900-1400 i Folgarida (Uwaga! nowa kolejka Pejo 
3000 ok. 30 km tras. Kolejka Daolaso/Commezzadura), jest połączona wyciągami i trasami narciarskim ze słynną 
Madonną di Campiglio. W zabudowie Marillevy i Folgaridy dominują budowle z betonu i szkła, wybudowane 
bezpośrednio przy trasach i wyciągach narciarskich. Trasy o różnym stopniu trudności, większość wytyczona jest w 
lesie, dzięki czemu jazda jest bardzo urozmaicona. Atrakcją jest centrum uzdrowiskowe w Pejo z basenem, położone 
już na terenie Parku Narodowego Stelvio. Po nartach w Marilleva 900 można grać w tenisa na krytych kortach i 
jeździć na łyżwach w centrum sportowym w Mezzana. Ponadto przyhotelowe restauracje, bary i puby. Duża część 
bazy noclegowej zlokalizowana jest w miejscowościach wzdłuż Doliny Słońca w Dimaro, Male, czy Pellizzano, skąd 
można dojechać do dolnej stacji gondolki w Marilleva 900 lub w Daoloso, bezpłatnym skibusem lub do Przełęczy 
Tonale 1883 m n.p.m. z Lodowcem Presena.

SKIPASSY Superskirama na 6 dni:

235 Euro / dorosły
165 Euro / junior (ur. po 30.11.1998)
212 Euro / senior (ur przed 30.11.1949)
Gratis / dziecko (ur. po 30.11.2007)



  

Val di Sole: 150 km tras
1270 - 2750 m n.p.m.
55 km| 60 km| 35 km

Skipass: 235 Euro



  

HOTEL SPORTING RAVELLI 3,5* MARILLEVA 900
50 m od gondoli Marilleva 900

TERMIN: 24.03. - 02.04.2016
WYŻYWIENIE: 2 posiłki
CENA: 575 Euro + 400 zł / os. przy rez. do 30.09.2016

    575 Euro + 500 zł / os. przy rez. po 30.09.2016 

Położenie na wysokości ok. 900 m n.p.m., w Marilleva 900, w popularnym regionie 
Val di Sole we włoskim Trydencie. Do centrum miejscowości Mezzana ok. 800 m.
Wyciągi narciarskie do gondoli Marilleva 900 - ok. 50 m, łączącej z trasami i 
wyciągami Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (Folgarida-Marilleva-Madonna di 
Campiglio-Pinzolo). Przystanek skibusa (gratis) w odległości 50 m. Do regionu Adamello 
Ski (Tonale-Lodowiec Presena-Ponte di Legno) ok. 20 km.
Wyposażenie recepcja, winda, restauracja, bar, sala TV, przechowalnia sprzętu 
narciarskiego, parking (gratis), garaż (płatny 5 euro/dzień; nie ma możliwości 
wcześniejszej rez. miejsc). Hotel posiada 3 piętra.
Sport i relaks Centrum Wellness Le Reve - bezpłatna część basenowa (czynna w 
godz. 8.30-19.00) z basenem dla dzieci, basenem dla dorosłych i jacuzzi oraz część spa 
(czynna 15.30-19.00) z sauną rzymską, sauną fińską, łaźnią parową, prysznicem 
aromaterapeutycznym oraz część płatna (czynna na zapytanie) - masaże, zabiegi 
kosmetyczne.
Miniclub dla dzieci w wieku 4-14 lat (czynny 9.30-12.00 i 15.30-19.00, animacje w jęz. 
włoskim i angielskim, gratis). Codziennie w godz. popołudniowych słodki poczęstunek 
dla dzieci.
Pokoje hotel dysponuje 52 dwuosobowymi pokojami z możliwością dwóch 
dostawek.
Pokoje classic ok. 16 m2; Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV-sat, telefon, sejf. 
Bezpłatny dostęp do internetu, przechowalnia sprzętu w hotelu, bezpłatny wstęp do 
strefy wellness.
Wyżywienie śniadania w formie bufetu i ciepłe kolacje podawane przez kelnera 
(wybór z menu). Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Dostępne menu dla dzieci.



  

APARTAMENTY KRISTALL MARILLEVA 900
100 m od gondoli Marilleva 900

CENA: 310 Euro + 500 zł / os.  bilo 4 os.
     325 Euro  + 500 zł /os. bilo 4 os. z balkonem
    350 Euro + 500 zł/ os. mono 2
   

Ceny przy rez. Do 30.09. - 100 zł /os.

Położenie:  spokojne, na wysokości ok. 900 m. Restauracje i bary 
ok. 200 m. Do centrum Mezzany ok. 900 m.
Wyposażenie:  38 mieszkań. Recepcja, pomieszczenie klubowe. 
WLAN gratis (w pomieszczeniach ogólnodostępnych), pokój gier.
Zakwaterowanie: prysznic, WC, TV, nowy aneks kuchenny (kuchenka 
elektr., lodówka), miejsce do spożywania posiłków. 

MONO 2/3: jednopokojowe dla 2 os. (ok. 20 m kw.). Pokój dzienny 
z podwójną rozkładaną kanapą. 
BILO 4/5: dwupokojowe dla 4-5 os. (ok. 35 m kw.). Pokój dzienny 
z podwójną rozkładaną kanapą i łóżkiem pojedynczym. Pokój 
z łóżkiem piętrowym.
BILO 4/5 z balkonem: (ok. 40 m kw.). Pokój dzienny 
z podwójną rozkładaną kanapą i łóżkiem pojedynczym. Pokój 
z podwójnym łóżkiem, balkon.

W cenie najmu: prąd, woda, ogrzewanie, pościel i ręczniki (zmiana 
1 x na tydzień).

Do zapłacenia na miejscu: kaucja ok. 100 EUR. Opłata za sprzątanie 
końcowe 40-45 EUR (oprócz wnęki kuchennej – we własnym 
zakresie), opłata klimatyczna.



  

Cena zawiera:

● zakwaterowanie 7 nocy w wybranym obiekcie
● 2 posiłki dziennie przy wyborze hotelowej
● przejazd komfortowym autokarem z Bydgoszczy – Szubina - Poznania wyposażonym w WC, barek, TV
● Skipass Superskirama na 6 dni
● opiekę licencjonowanego pilota – animatora
● podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro
● wieczorki animacyjne

Cena nie zawiera:

● wyżywienia w przypadku apartamentów
● napoi do obiadokolacji
● ubezpieczenia od chorób przewlekłych
● ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
● taksy klimatycznej do opłaty na miejscu 1-1,5 Euro / dzień



  

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie 
charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Kalkulacja przygotowana jest dla grupy min. 35 os.—w 

przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników cena może ulec zmianie.  

Serdecznie zapraszamy!

TOMIGROUP Barbara Cichowicz
www.salonrejsow.pl
www.salonwakacji.pl

+48 609 375 444
OSOBA DO KONTAKTU: 

Maja Jankowska +48 885 402 773
Natalia Miesikowska +48 723 402 772

Aneta Gonerska +48 665 402 772
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