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Marcowe Freeski z Hello – Sport jest kwintesencją wyjazdów narciarskich do Włoch.   

W tym sezonie mamy przyjemność zaprosić Państwa do malowniczego regionu FOLGARIDA-

MARILLEVA-PEIO-MADONNA di CAMPIGLIO  to 380 km tras.  Jeden z najchętniej odwiedzanych  

i najbardziej znanych regionów narciarskich we Włoszech. Nasz wyjazd daje Państwu szanse 

spędzenia niezapomnianych chwil ze swoją rodziną oraz skorzystania ze wspaniałych 

warunków narciarskich jakie oferują Włoskie stoki. Koniec marca jest to najlepszy termin na 

korzystanie z pięknego słonecznego regionu Val di Sole. W ciągu dnia Państwa dzieci biorą 

udział w szkoleniach narciarskich lub snowboardowych. Wieczorami natomiast zajęte są 

codziennymi animacjami w hotelu. Państwo mogą dać się ponieść zimowemu szaleństwu lub 

odpocząć w hotelowym SPA. Podczas naszego wyjazdu przygotowaliśmy także liczne atrakcje 

dla dorosłych uczestników. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział w między innymi testach 

najnowszego sprzętu narciarskiego, uczestniczyć w szkoleniu z serwisowania nart oraz 

profesjonalnej wideo analizie swojej techniki jazdy. Chętne osoby będą mogły wziąć udział  

w szkoleniach narciarskich oraz snowboardowych. Na koniec czeka nas niezapomniany 

Slalom Gigant☺ 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą! 
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Szkolenia narciarskie oraz snowboardowe: 

 

 Podczas wyjazdu prowadzone będą szkolenia zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

Szkolenie prowadzone będzie przez naszych instruktorów, którzy posiadają wieloletnie 

doświadczenie. Z nami szybko i przyjemnie poprawisz swoją technikę jazdy na nartach lub 

snowboardzie. Codziennie od 9.30 opiekę nad dziećmi przejmują instruktorzy. Do godziny 

14.00 prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Nauka odbywa się w grupach odpowiednio 

dobranych pod względem wieku oraz umiejętności. Grupy 7-8 osobowe gwarantują szybkie 

efekty w szkoleniu oraz wysokie bezpieczeństwo na stoku. Pod koniec obozu odbędą się 

zawody podsumowujące nasz wyjazd, przewidziane liczne nagrody. Szkolenie odbędzie się 

na stokach w miejscowości Pejo. Jest to idealne miejsce do rozpoczęcia przygody  

z narciarstwem. Na bardziej wymagających czeka trasa „Pejo 3000” która dostarcza wielu 

wrażeń. Na górnej stacji czekają na Państwa przepiękne widoki natomiast trasa narciarska  

z Pejo 3000 na pewno zadowoli nawet najbardziej wymagających narciarzy. 

 

REGION: 

 Pejo – Marilleva – Folgarida – Madonna di Campiglo tworzy region Val di Sole, 
który nie bez powodu nazywany jest doliną słońca. Dzięki licznym trasom każdy znajdzie coś 
dla siebie. Na najmłodszych czeka wspaniały „kids ski park” z bezpieczną taśmą, dla 
rekreacyjnych narciarzy mnóstwo niebieskich – szerokich tras. Osoby szukające nutki 
adrenaliny znajdą czerwone trasy no i oczywiście słynną z pucharu świata FISowską czarną 
trasę w Madonnie! W cenie naszego wyjazdu otrzymują Państwo karnet Super SkiRama 
uprawniający do korzystania bez ograniczeń z całego regionu. 
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Zakwaterowanie i wyżywienie 

Hotel Cristallo *** – Nowoczesny hotel położony jedyne 25 metrów od stacji narciarskiej  

w Pejo! Nasz hotel znany jest z bardzo wysokiej jakości obsługi oraz z rewelacyjnej kuchni. W 
hotelowym SPA czekają na państwa jacuzzi z widokiem na góry oraz sauny. Odpoczynek po 
nartach w jacuzzi na świeżym górskim powietrzu z widokiem na góry. Brzmi nieźle? To trzeba 
przeżyć na własnej skórze. 
  
Do naszej dyspozycji: 
- Bufet śniadaniowy 

- Rozbudowane menu podczas kolacji + bufet warzywny 

- Typowa Włoska kolacja w każdy piątek 

- Sala TV 

- Suszarnia butów narciarskich 

- Narciarnia 

- Powitalny drink 

- Animacje hotelowe 

http://www.hotelcristallo.org 

 

http://www.hotelcristallo.org/
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Transport: 

Transport autokarem* 

400 zł os. 

*Firma Hello – Sport może zorganizować transport autokarem przy zebraniu się grupy min. 

30 chętnych osób.  

 Cena 
 
Zakwaterowanie 

 
Wyżywienie 

Całodzienny 
SkiPass 

SuperRama 
(6 dni) 

Szkolenie 
narciarskie 

(6 dni) 

 
Cena 

Dorosły + + + - 2349zł 

Junior 12-16 lat + + + - 2099zł 

Junior 9-12 lat + + + - 1899zł 

Dziecko  

ur. po 30.11.08r. 
+ + + - 1199zł 

Dziecko do 3 r.ż + + + - 0 zł 

Cena Szkolenia Narty/Snowboard 650zł 

Podane ceny zawierają dodatkowo: Podane ceny nie zawierają: 

Codzienne animacje dla dzieci Transportu  

Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenia SKI 

Testy sprzętu narciarskiego dla dorosłych Opłaty klimatycznej (1,5 Euro za dobę od osoby 

powyżej 14 r.ż.) 

Końcowe zawody z nagrodami Opłaty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

10zł/os. 

Karnet Super Ski Rama Spa (25 Euro osoba) 


