
Miejscowość/ teren ski 
Dolina Val di Fassa znajduje się w południowo-zachodniej części 
Dolomitów w prowincji Trentino i graniczy z Tyrolem 
Południowym. Idylliczną dolinę otacza kilka z najsłynniejszych 
szczytów w Dolomitach jak np. Rosengarten (2.983 m), Langkofel 
(3.181 m), masyw Gruppo Sella oraz zachwycający lodowiec 
Marmolada (3.342 m). Rzeczka Avisio przecina okoliczne 
miejscowości w tej trzyjęzycznej dolinie (niemiecki, włoski i 
ladyński). 220 km nartostrad i 85 wyciągów tworzą jeden z 
największych terenów narciarskich w Dolomitach i dodatkowo 
umożliwiają dostęp do znanego na całym świecie regionu Sella 
Ronda. Turystyka stanowi najważniejsze źródło dochodów w 
dolinie Val di Fassa, w związku z czym na przyjezdnych czeka 
oprócz pierwszorzędnego terenu narciarskiego również bogata 
oferta rozrywkowa, która obejmuje sport i relaks, tradycję i 

Termin 

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

Cena 

od 560 EURO/osoba  

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 

skipass Val di Fassa 4 dni 

Wyżywienie 2x dziennie: 
poranny bufet śniadaniowy,  
4-daniowa kolacja wraz z 
wodą serwowana w 
restauracji przy hotelu 

Wstęp do strefy wellness 

 Skibus 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

free WIFI 

Podatek lokalny 

VAL  
DI FASSA 



kulturę, miejscową gościnność oraz wyśmienitą kuchnię regionu 
Trentino. o 

Skipass 
Val di Fassa 

Mapa tras 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

 



Hotel Carpe Diem**** 
Niewielki hotel rodzinny Carpe Diem oddaje do dyspozycji Gości bezpłatne centrum odnowy 
biologicznej.  Hotel  ten  usytuowany  jest  w  ośrodku  narciarskim  Catinaccio,  pomiędzy 
miejscowościami Vigo di Fassa i San Giovanni. Z budynku roztacza się widok na pobliskie góry.

Hotel  Garnì  Carpe  Diem  oferuje  jasne,  indywidualnie  urządzone  pokoje  z  bezpłatnym 
dostępem do Internetu i telewizją satelitarną. Każdy pokój dysponuje balkonem.

W centrum odnowy biologicznej czeka na Gości kryty basen, wanna z hydromasażem, sauna, 
łaźnia turecka oraz strefa relaksu. Na miejscu można zamówić zabiegi kosmetyczne i masaże.

Hotelowy salon i  bar charakteryzują  się  ciepłym i przytulnym wystrojem, który podkreślają 
drewniane sufity i wygodne kanapy. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z 
bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.





 


