
Miejscowość/ teren ski 

Passo Tonale (1.884 – 3.016 m n.p.m.) -region narciarski usytuowany 
pomiędzy Trentino a Lombardią gwarantuje dobre warunki narciarskie 
od późnej jesieni do wiosny, miedzy innymi dzięki wyciągom 
narciarskim które połączone są z lodowcem PRESENA GLACIER o 
wysokości 3000 metrów ! Passo Tonale oferuje 30 nowoczesnych 
wyciągów narciarskich, które tworzą razem system 100 km tras 
(NOWOŚĆ – połączenie Tonale z Pontedilegno!). Perła tego regionu 
jest znana trasa “Paradiso” z oznaczeniem czarnym (trudna), jest ona 
jedną z najdłuższych, najpiekniejszych i najbardziej ekscytujących tras 
zjazdowych w całej Europie !  

Termin 

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

Cena 

 od 500 EURO/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 
Miramonti****  

skipass Ski Adamello 4 dni  

Wyżywienie HB : poranny 
bufet śniadaniowy i kolacja 
serwowana 

Welcome drink 

Wstęp do strefy wellness:  
sauna fińska,  sauna parowa,  
strefa relaksu,jacuzzi, 
frigidarium, basen 
wewnętrzny 

hotel 20m od stoków 

Darmowy parking pod 
hotelem 

PASSO TONALE 
| NARTY | WŁOCHY | 



 

Grand Hotel Miramonti**** 
Czterogwiazdkowy  hotel  Grand  Miramonti  oferuje  centrum  odnowy  biologicznej  oraz 
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Obiekt 
położony jest w miejscowości Passo Del Tonale, u stóp Parku Narodowego Stelvio.

Wyposażone w drewniane meble pokoje w hotelu Miramonti mają wyłożone wykładziną lub 
parkietem podłogi.  W każdym z  nich  do  dyspozycji  Gości  jest  telewizor  z  dostępem do 
kanałów telewizji  satelitarnej  oraz  minibar.  W niektórych pokojach znajdują  się  drewniane 
belki stropowe oraz telewizor LCD. 
Restauracja  serwuje  dania  kuchni  międzynarodowej  oraz  specjały  z  Lombardii  i  Trydentu. 
Doskonałym miejscem na przekąskę i kieliszek lokalnego likieru jest bar. W hotelu działa także 
cukiernia, w której sprzedawane są domowe ciasta i lody.

Duże centrum odnowy biologicznej obejmuje 2 sauny, łaźnie tureckie i  rzymskie oraz kryty 
basen.  Do  dyspozycji  Gości  jest  również  centrum fitness  i  gabinet  masażu.  Goście  mogą 
korzystać z programów rozrywkowych i mini klubu, a także z klubu nocnego z występami DJ-a.

Zaledwie 30 metrów od hotelu Miramonti znajdują się stoki narciarskie w ośrodku Alpe Alta. 
Obiekt położony jest także 700 metrów od stacji kolejki linowej na lodowiec Presena.

free WIFI 

bezpłatny parking 

Opiekę instruktora SKI 




