
Miejscowość/ teren ski 

CIVETTA ( 979 – 2100 m n.p.m.) Region położony w sercu 
Dolomitów, przejął nazwę od potężnego masywu Monte Civetta 
(3220 m n.p.m.). Leży on w jednym z najpiękniejszych i 
najbardziej imponujących zakątków Dolomitów, pomiędzy 
Marmoladą, a Cortiną d’Ampezzo. Oferuje trasy z 
niezapomnianymi widokami dolomitowych szczytów. Dzieki 
temu, że Civetta jest jednym z najrzadziej odwiedzanych terenów 
narciarskich Dolomitów, nie ma tam tłumów, a większość tras jest 
w doskonałym stanie przez cały dzień. Całą skiarenę Civeta można 
przejechać bez odpinania nart. Przeważają trasy niebieskie i 
czerwone – szerokie, naśnieżane i dobrze przygotowane.  Region 
szczególnie polecany rodzinom z dziećmi. Dodatkowe atrakcje 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 460 Euro/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel 
Sporthotel Europa*** w 
Civeccie 

skipass Civetta4 dni 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 4-
daniowa kolacja serwowana 

Wstęp do strefy wellness: 
wanna z hydromasażem, 
sauna, łaźnia turecką i duży z 
krzesłami i stołem oraz 
widokiem na jezioro. 

 

CIVETTA 
| NARTY | WŁOCHY | 



stanowi m.in. 5 km oświetlonych tras, snow park oraz atrakcje dla najmłodszych. Do tego liczne 
bary i apres ski. Główne miejscowości turystyczne to Alleghe, Selva di Cadore i Zoldo. 

Mapa tras 

Wyciągi     Trasy  

     Razem:     90 km 

     Łatwe:        40 km 

      Średnie:     44  km                                                                                         
11       11         3           Trudne:         6 km 



Sporthotel Europa **** 

Ten położony  nad  jeziorem Alleghe  hotel  znajduje  się  zaledwie  300  metrów  od  stoku 
narciarskiego  Civetta  w  centrum miasteczka.  Oferuje  on  pokoje  z  balkonem,  restaurację  i 
bezpłatny parking.

Hotel  Sporthotel  Europa  Sul  Lago  oferuje  ogrzewane  pokoje  z  wyłożonymi  wykładziną 
podłogami. Oferują one łazienkę, telewizję satelitarną i minibar.

Goście  mogą  rozpocząć  dzień  od  typowego włoskiego śniadania.  Restauracja  oferuje  dania 
kuchni międzynarodowej i bogaty wybór win.

Hotel dysponuje wanną z hydromasażem, łaźnią turecką i dużym tarasem z krzesłami i stołem 
oraz widokiem na jezioro. 



 


