
Czas na stok! Wiosna w Dolinie Płomieni! 

 

Val Di Fiemme – Trentino 27.03.2020-4.04.2020 

Wszystkich miłośników nart, snowboardu, słońca i pięknych widoków informujemy, że sesję wiosenną 

organizujemy do Val di Fiemme w regionie Trentino. Będzie nas gościł Hotel Pampeago. To wyjątkowa 

uczta dla koneserów narciarstwa, pięknych krajobrazów i niezawodnej aury.  

Dlaczego warto: 

● doborowe towarzystwo (jadą z nami single, pary i rodziny z dziećmi) 

● nauka jazdy i szlifowanie stylu pod opieką instruktora narciarstwa, byłego oficera GROM 

● doświadczenie i bezpieczeństwo - zorganizowaliśmy już kilkadziesiąt wyjazdów narciarskich 

● wspaniała, rodzinna atmosfera w pakiecie 😊 

Dodatkowe atrakcje: 

● popołudniowe spotkania kulinarno-intelektualne  

● wieczorne biesiady kulturalne 

● dyskoteki  prowadzone przez naszego prywatnego didżeja  (DJ Giuliano) 

● i wiele innych niespodzianek 

Gdzie mieszkamy? 

Sport Hotel Pampeago jest hotelem gόrskim położonym na wysokości 1750 metrόw n.p.m. w samym 

sercu Alpe di Pampeago u stόp łańcucha gόrskiego Latemar. Jest to renomowane centrum 

turystyczne Dolomitόw zarówno latem jak i zimą. 

 

 



Co jemy? 

Hotelowa restauracja serwuje zarówno dania kuchni włoskiej jak i typowe dania dla regionu 

Trydentu, a także dania kuchni międzynarodowej. Bogaty bufet na śniadanie, sery, wędliny, ciasta 

„domowe” z naszej cukierni, rogaliki, jogurt, płatki śniadaniowe, jajecznica, owoce, soki, kawa itd. 

Na obiadokolację do wyboru z kilku propozycji pierwsze i drugie danie, bardzo bogaty bufet sałatek 

i dodatków (warzywa świeże i z grilla, sery i rożnego rodzaju przekąski). W porze obiadowej można 

skorzystać z restauracji self service w naszym hotelu, dostępne ceny na każdą kieszeń, dania zawsze 

świeże i zdrowe. 

Gdzie  jeździmy? 

Słynna dolina Val di Fiemme – to jeden z najbardziej znanych i cenionych Włoskich ośrodków 

narciarskich otoczonych charakterystycznymi dla tego rejonu postrzępionymi szczytami Dolomitów. 

W skład Val di Fiemme wchodzi 5 ośrodków narciarskich: Alpe Cermis, Bellamonte – Alpe Lusia, 

Passo Lavaze, Passo Role i największe Ski Center Latemar, posiadających łącznie ponad 140 km 

doskonale przygotowanych tras narciarskich. 

Zobacz także: 

VAL DI FIEMME – TRENTINO: Położenie i warunki narciarskie 

NOCLEG: Sport Hotel Pampeago *** 

Poprzednie sesje narciarskie – fotorelacja 

Inicjatorzy wyjazdu 

Portal “iTV Piaseczno”, Warszawska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polskich Mediów 

Ważne terminy i dodatkowe informacje: 

27.03.2020-4.04.2020 – dojazd autokarem 

28.03.2020-4.04.2020 – dojazd własny 

Koszty: 

2550 zł za osobę w pokoju 2-os. 

2390 zł za osobę w pokoju 3-os. lub 4-os. 

480 zł transport autokarem 

Dopłata do jedynki: 500 zł 

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłoszenie się on line: 
 

http://itvpiaseczno.szef.co/formularze/valdifiemme-wiosna-2020 

 

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo dodatkowe informacje oraz umowę. 

Informujemy że, wyjazd obsługuje Biuro Podróży TT RICARDO JUNIOR Sp. z o.o. Osobami odpowiedzialnymi  są 

p. Katarzyna Kaczmarska tel. 500 174 453 oraz p. Jolanta Niewiadomska 601 949 524 

 

 

 

http://lexnostra.szef.co/formularze/valdifiemme-wiosna-2020
http://lexnostra.szef.co/formularze/valdifiemme-wiosna-2020
http://lexnostra.szef.co/formularze/valdifiemme-wiosna-2020


 

 


