
Miejscowość/ teren ski 

W Dolinie Słońca, która nawet w zimie nie uchybia swojej nazwie 
oferując słoneczne dni na śniegu, Folgarida i Marilleva to dwa – 
połączone wzajemnie – ośrodki narciarskie usytuowane pośrodku 
masywów alpejskich Adamello Presanella, Ortles Cevedale i 
Dolomitów Brenta: stanowią one wrota do wielkiej karuzeli narciarskiej, 
która przez Madonnę di Campiglio, rozciąga się aż do doliny Rendena 
stanowiąc najbogatszy obszar narciarski na terenie Trydentu z trasami o 
długości ponad 150 km, dziesiątkami nowoczesnych wyciągów, 
snowparków, punktów rekreacyjnych. Folgarida i Marilleva należą do 
najbardziej lubianych met narciarskich i co roku liczba turystów jest 
naprawdę imponująca: techniczna obsługa gości jest od lat 
sprawdzona, a dbałość o zadowolenie turystów każdej kategorii jest 
nagrodzona obecnością wielu turystów włoskich i zagranicznych. 
Przetestowanie każdej trasy zjazdowej to przedsięwzięcie wymagające 

Termin 

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

Cena 

od 520 EURO/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w 
HoteluBeverly****+ w 
Pinzolo 

skipass Folgarida- Marilleva, 
Madonna di Campiglio 4 dni  

Wyżywienie HB +: poranny 
bufet śniadaniowy , 
przekąska po nartach i 
kolacja serwowana 

Gala Dinner 

Welcome drink 

Wstęp do strefy wellness:  
sauna fińska,  sauna parowa,  
strefa relaksu,strefa soków i 
herbat, basen wewnętrzny 
(szlafroki,klapki. reczniki 
free) 

Skibus do kolejki ( 150m od 

VAL DI SOLE 
| NARTY | WŁOCHY | 



prawie całego dnia, jeżeli chce się je wykonać bez nadmiernego 
pośpiechu. Z uwagi na różnorodność tras zjazdowych, do której dochodzi 
szeroki wachlarz usług dla turystów, Folgarida i Marilleva to mety 
szczególnie interesujące dla młodych klientów, także dzięki tradycyjnie 

bogatej i różnorodnej ofercie miejscowych lokali usytuowanych wzdłuż tras zjazdowych oraz zaplecza 
apres-ski. 

Hotel Beverly****+ 
Czterogwiazdkowy  hotel  Beverly  oferuje  bezpłatny  bezprzewodowy  dostęp  do  Internetu. 
Obiekt  położony  jest  50  metrów  od  centrum  miejscowości  Pinzolo,  na  terenie  Parku 
Krajobrazowego  Adamello-Brenta.  Hotel  oferuje  w  pełni  wyposażone  centrum  odnowy 
biologicznej oraz eleganckie pokoje z panoramicznym balkonem.

Wszystkie dźwiękoszczelne pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i dostępem 
do kanałów telewizji satelitarnej, a także minibar oraz szlafrok. Podłogi w pokojach wyłożone 
są drewnem lub wykładziną, a wnętrza zdobią meble z jasnego drewna.

W restaurac j i  w  hote lu  Bever l y  można  spróbować  t radycy jnych  dań  kuchni 
śródziemnomorskiej  oraz  specjałów trydenckich.  Duża  hotelowa  piwnica  z  winem oferuje 
wybór  win  regionalnych i  krajowych.  Rano w obiekcie  serwowane jest  śniadanie  w formie 
bufetu, które obejmuje słodkie i słone produkty.

W centrum odnowy biologicznej znajduje się sauna, łaźnia turecka oraz basen z hydromasażem 
i  podgrzewaną  wodą.  Goście mogą  również  korzystać  z  pokoju relaksacyjnego i  basenu dla 
dzieci oraz poddać się zabiegom kosmetycznym na bazie produktów marki Declèor.

Hotel usytuowany jest 100 metrów od wyciągu narciarskiego Doss del Sabion. Na życzenie 
obiekt zapewnia bezpłatny transfer na stoki narciarskie w miejscowości Pinzolo.

free WIFI 

bezpłatny parking 




