
Czas na stok! Zima w Dolinie Słońca 

 

Val di Sole w regionie Trentino 6-14 grudnia 2019 r. 
Szusuj z nami: 

Wszystkich miłośników białego szaleństwa informujemy, że kolejną zimową sesję narciarską organizujemy 

do Val di Sole w regionie Trentino. Będzie nas gościł Hotel Liberty. To wyjątkowa uczta dla koneserów 

sportów zimowych, pięknych krajobrazów i niezawodnej aury, jaką gwarantuje Dolina Słońca.  

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 𑠀 

Dodatkowe atrakcje: 

● popołudniowe spotkania kulinarno-intelektualne  

● wieczorne biesiady kulturalne 

● dyskoteki  prowadzone przez naszego prywatnego didżeja  (DJ Giuliano) 

● i wiele innych niespodzianek 

Gdzie mieszkamy? 

Hotel Liberty Male to znakomita baza wypadowa na stoki Marillevy-Folgaridy i Madonny di 

Campiglio. Hotel położony jest w samym centrum miasteczka Male. Daje to możliwość wypadu po 

nartach na zakupy, lodowisko czy do baru. 

Hotel posiada pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem lub 

wanną, suszarka do włosów, telefon, TV SAT, Wi-Fi (gratis), sejf . Pokoje wyposażone są w meble 

w klasycznym stylu. 



W hotelu znajduje się centrum wellness, składające się z basenu, sauny, łaźni tureckiej.  

Co jemy? 

Dwa posiłki dziennie – pyszne śniadania w postaci znakomicie zaopatrzonego bufetu szwedzkiego, 

obiadokolacje 4-daniowe, pełne wyjątkowych specjałów. Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni 

włoskiej i typowe dania dla regionu Trento, a także dania kuchni międzynarodowej. Fakultatywnie 

podwieczorki. 

Gdzie  jeździmy? 

Val di Sole – Dolina Słońca to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów narciarskich we 

Włoszech. Słynie z bezchmurnej pogody i wspaniałych tras narciarskich. Dolina otoczona jest 

jednym z najsłynniejszych masywów górskich Dolomitami Brenta, masywem Adamello – Presanella 

oraz masywem Ortles-Cevedale. 

Zobacz także: 

VAL DI SOLE – TRENTINO: Położenie i warunki narciarskie 

Fotorelacje z poprzednich sesji narciarskich 

DJ Giuliano Show 

Inicjatorzy wyjazdu 

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

Ważne terminy i dodatkowe informacje: 

6-14 grudnia – dojazd autokarem  

7-14 grudnia – 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/valdisole-zima-2019 

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 
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