
Miejscowość/ teren ski 
TRE VALLI (1200 – 2638 m n.p.m.) - to region narciarski należący 
do włoskich Dolomitów, obejmujący tereny narciarskie MOENA, 
LUSIA, SAN PELLEGRINO  i FALCADE. Region ten jest włączony 
do karnetu Dolomity Superski. Region ten charakteryzuje się 
fascynującą oraz tętniącą życiem i zabawą atmosferą.Moena To 
małe "Zakopane" w Val Di Fassa, słynny kurort narciarski w sercu 
Dolomitów Wysokich między masywem Sassolungo, Monzoni, 
Latemar, Catinaccio i Alpe Lusia. Miejscowość pełna życia, 
bardzo malownicza, i urokliwa. Moena oferuje wiele rozrywek 
(restauracje, puby, dyskoteki, bary), jest miasteczkiem o pięknej 
architekturze. Położona w dolinie Wstęgi w regionie Trentino jest 
wizytówką tej części Dolomitów, jest doskonałą bazą do 
wypadów narciarskich, wszędzie z niej blisko, bardzo dobrze 
funkcjonują skibusy. Trasy Alpe Lusia, Latemar, Catinaccio, Vigo 
di Fassa, Pozza di Fassa należą do najbardziej znanych w 
Europie. Położenie Moeny pozwala na realizację atrakcyjnego 
programu narciarskiego i na aktywny wypoczynek. Co roku w 

Termin 

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

Cena 

od 450 EUR/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel 
Sporthotel San Vigilio*** w 
Moenie 

skipass Tre Valli 4 dni 

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

Wstęp do strefy wellness: 
sauna sucha, sauna parowa, 
pokój relaksacyjny, 2 jacuzzi 

free WIFI 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

transfery skibusami 

 

MOENA 
| NARTY | WŁOCHY | 



Moenie odbywa się Marcialonga, międzynarodowy prestiżowy bieg 
narciarski po ulicach miasteczka. Nazwa Moena oznacza "dobrą 
wróżkę" i jest związana z legendą o  królu Laurino. Piękne hotele i 
ładne apartamenty uzupełniają ofertę narciarską Moeny, a wróżka 
Moena czuwa nad narciarzami. 

Mapa tras 
 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

Podatku lokalnego 1E/dzień 
płatnego na miejscu od 
osoby 



Sporthotel San Vigilio*** 
Hotel Sport S. Vigilio położony jest w centrum Moeny, 8 minut jazdy bezpłatnym autobusem 
od  wyciągu  narciarskiego  Lusia.  Do  dyspozycji  Gości  jest  bezpłatne  centrum  odnowy 
biologicznej,  nowoczesne  pokoje  z  telewizorem z  dostępem do kanałów telewizji  Sky  oraz 
bezpłatny program rozrywkowy dla dzieci i dla dorosłych. Na miejscu znajduje się bezpłatny 
parking.

Centrum odnowy biologicznej obejmuje saunę, łaźnię turecką, 2 duże wanny z hydromasażem, 
prysznice  wrażeń  oraz  strefę  relaksu.  Na  tarasie  do  dyspozycji  Gości  jest  wanna  z 
hydromasażem z podgrzewaną wodą.

Podłogi  w  pokojach  wyłożono  wykładziną  lub  parkietem.  W każdym pokoju  znajduje  się 
minibar oraz telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i kanałów pay-per-view. W 
całym budynku można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Codziennie rano serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu. Do dyspozycji Gości są 2 
restauracje. Jedna z nich oferuje 4 różne zestawy dań, zas druga – Bistrot Matisse – zaprasza na 
specjały kuchni trydenckiej do wyboru z karty.



 



 


