
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 

510 EURO/osoba  

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 
Ladinia**** 

skipass Val di Fassa 4 dni 

Wyżywienie 3x dziennie: 
poranny bufet śniadaniowy,  
ciastko po południu po 
nartach , 3-daniowa kolacja 
serwowana z bufetem 
sałatkowym 

Wstęp do strefy wellness: 
basen, rozmaite sauny, strefa 
relaksu, jacuzzi 

 Skibus 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

VAL  
DI FASSA 



kulturę, miejscową gościnność oraz wyśmienitą kuchnię regionu Trentino. o 

Skipass 
Val di Fassa 

Mapa tras 



Hotel Ladinia**** 
Hotel Ladinia jest usytuowany w samym sercu doliny Fassa. Dysponuje on centrum odnowy 
biologicznej z sauną fińską i łaźnią turecką. Wszystkie pokoje są wyposażone w telewizor LCD. 
Z niektórych z nich roztacza się widok na okolicę.

Hotelowe spa oferuje wannę śródziemnomorską, basen, ścieżkę do terapii Kneippa i prysznice 
wrażeń, a także strefę relaksu i salon piękności.

Restauracja  w hotelu Ladinia  serwuje  typowe dania  kuchni  lokalnej  i  międzynarodowej.  W 
hotelu dostępne jest urozmaicone śniadanie w formie bufetu.

Hotel  Ladinia  jest  położony  w  centrum miasta,  w  odległości  100  metrów od  przystanku 
autobusu dla narciarzy. Hotel zapewnia bezpłatny transfer z i do ośrodków narciarskich Alloch, 
Buffaure i Catinaccio.




