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ROZPOCZĘCIE SEZONU NARCIARSKIEGO  

WŁOCHY – VAL DI SOLE 

 FREE SKI  
 

 

 

Terminy: 06-15.12.2019  
                  

VAL DI SOLE: Dolina Słońca rozciąga się na długości niemal 50 km, po zachodniej stronie autostrady 

Brenner – Werona. Naturalne granice doliny wyznaczają od północy Masyw Cevedale, a na południu 

Presanella i Masyw Brenta. Głównym ośrodkiem narciarskim Val di Sole są połączone w jedne system 

stacje Marilleva i Folgarida z Madonną di Campiglio oraz Tonale z lodowcem Presena, które połączono 

wyciągiem z leżącym już po drugiej stronie przełeczy Ponte di Legno oraz Temu tworząc rozległy 

obszar narciarski pod nazwą Adamello Ski.  

 

Hotel Liberty ***: największym atutem tego hotelu jest jego położenie w samym centrum Malé co 

daje możliwość wypadu na zakupy, lodowisko lub do baru. Hotel posiada bogatą infrastrukturę. Do 

najbliższych wyciągów narciarskich – ok. 5 km odległość (Commezzadura - gondola na połączone stoki 

Marillevy – Folgaridy Madonny di Campiglio). Pokoje  ekonomiczne  gustownie urządzone, 

wyposażone w łazienkę z wanną i prysznicem.  

 

Do dyspozycji gości:    pokoje ekonomiczne,  bezprzewodowy Internet  w całym budynku hotelu,  

powitalny drink z obejrzeniem filmu dokumentalnego o Dolinie Słońca  ,  uroczysta kolacja z muzyką 

na żywo , centrum wellness; basen (obowiązuje czepek), sauna, łaźnia parowa, prysznic kubełkowy , 

prysznic Kneipp; bar z salą dla palących, dyskoteka, miniclub dla dzieci, winda, podgrzewany schowek 

na narty i buty, parking, , garaż (5 euro / dzień ), skibus hotelowy (dowozi do stacji narciarskiej 

Daolassa), dyskoteka w hotelu, restauracje, puby, bary oraz sklepy w Malé. 

 

Wyżywienie: HB - śniadania ( w formie bufetu)  i obiadokolacje (trzydaniowe menu i bufet sałatkowy 

z surowych i gotowanych warzyw, ), domowe desery . Hotel oferuje specjały kuchni włoskiej i 

regionalnej.  

Cena:    2670zł / os ( kalkulacja przy grupie 40 uczestników)  

Przy znacznym wzroście kursu EURO, cena może ulec zmianie 

 

Cena zawiera:  

* 7 noclegów w pokojach ekonomicznych  * transport autokarem o podwyższonym standardzie z 

Bydgoszczy , Poznania   (klimatyzacja, barek, TV, toaleta) * śniadania i obiadokolacje * karnet 

narciarski Superskirama 6 dni  uroczysta kolacja przy świecach przy muzyce *, powitalny drink* 

opiekę pilota na całej trasie  * ubezpieczenie KL, NNW, SKI * podatek VAT  *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dowóz do stacji narciarskich  * możliwość korzystania z sauny, krytego basenu, siłowni, łaźni 

parowej,* degustacja lokalnych produktów w tradycyjnych sklepach 3 km od hotelu*  

 

Cena nie zawiera:  

* napojów do obiadokolacji dopłaty do pokoju jednoosobowego : 350 zł / os  * jacuzzi   * solarium  * 

bieżnia *, hydromasaż z olejami i solą : 15 euro , bez soli : 10euro lodowisko w Male 8 euro   opłaty 

klimatycznej : 1.5 euro / os / dobę od 14 lat  

, dopłaty do pokoju standard : 35 euro / pobyt  

 

Zniżki dla dzieci:  

Dziecko 3-7,9 lat przy 2 pełnopłatnych osobach dorosłych : 1750zl / os :    

Dzieci : 8-1,9 lat przy 2 pełnopłatnych osobach  dorosłych :   2111zł / os  

Dzieci od 16 lat przy 2 pełnopłatnych osobach dorosłych :  2290zł / os  

 

 

UWAGA: Dojazd własny zniżka 250 zł (przy dojeździe własnym cena nie zawiera przejazdu oraz 

transferu do wyciągów). Miejsca w autokarze są przyznawane wg. kolejności podpisywanych 

umów.  
 

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo podróżnych oraz spełnienie norm obciążenia na osi autokaru 

wprowadza się następujące ograniczenia: 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg, 1 para nart lub 1 

snowboard, 1 para butów narciarskich oraz bagaż podręczny 5 kg na 1 osobę.  


