
Miejscowość/ teren ski 
nazywany jest przedsionkiem Dolomitow, gdyż zaczynają się tu 
monumentalne, charakterystyczne dla tego rejonu, gory. W jego 
skład wchodzi 5 ośrodkow narciarskich: Alpe Cermis, Alpe 
Lusia, Passo Lavaze, Passo Rolle i największe Ski Center 
Latemar, w sumie ponad 140 km dobrze przygotowanych  
nartostrad. Głównymi miejscowościami rejonu są Cavalese i 
Predazzo, pozostałe nieco mniejsze to między innymi Stava, 
Panchia i typowo narciarska miejscówka Pampeago. Bogata, 
nieustannie rozwijana sieć nowoczesnych wyciągów zadowoli 
każdego-od początkujących po zaawansowanych narciarzy. 

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 

skipass Val di Fiemme 4 dni 

Wyżywienie 3x dziennie: 
poranny bufet śniadaniowy, 
bufet na podwieczorek,  4-
daniowa kolacja w formie 
bufetu 

Drink self-service 
obejmujący wodę, soki oraz 
soft-drinki do każdego z 
posiłków 

Wstęp do strefy wellness: 
łaźnia turecka, sauna fińska z 
widokiem na góry, biosauna, 
jacuzzi, solanki z solą 
himalajską, pokój relaksu z 
łóżkami wodnymi, basen 

VAL  
DI FIEMME 



Skipass 
Val di Fiemme 

Mapa tras 
 

basen zewnętrzny z 
podgrzewaną wodą 

free WIFI 

Podatek lokalny 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 



Rio Stava Family Resort&SPA**** 
Ośrodek Rio Stava Family  Spa oferuje  2  baseny oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do 
Internetu.  Czterogwiazdkowy  hotel  usytuowany  jest  10  minut  spacerem  od  centrum 
miejscowości Tesero. Pokoje wychodzą na balkon z widokiem na Dolomity.

Przestronne  i  eleganckie  pokoje  urządzone  są  w  tradycyjnym  stylu  alpejskim.Są  one 
wyposażone w łazienkę z prysznicem, a także minibar i telewizję satelitarną.

Codziennie podawane jest obfite śniadanie w formie bufetu. Restauracja serwuje tradycyjne 
dania kuchni włoskiej z regionu Trydent.

Goście  mogą  się  zrelaksować  w  spa  o  powierzchni  1  400  m².  Oferuje  ono  wannę  z 
hydromasażem, trydencką saunę ziołową i łaźnię turecką, basen wewnętrzny oraz zewnętrzny. 
W strefie relaksu dostępne są, między innymi, podgrzewane łóżka wodne.

Autobus kursujący do ośrodka narciarskiego Val di Fiemme zatrzymuje się 2 minuty spacerem 
od wejścia do hotelu. Do Bolzano można z obiektu dojechać samochodem w 45 minut.



 


