
Miejscowość/ teren ski 

Dimaro (772 m n.p.m.) jest jedną ze starszych miejscowości doliny, 
usytuownej na trasie wiodącej do Folgaridy. To urocze górskie 
miasteczko z małym rynkiem, kościółkiem, licznymi zabytkami, 
restauracjami, barami i innymi atrakcjami apres-ski. Dimaro jest częścią 
obszaru Folgarida/Marilleva, do których można dojechać bezpłatnym 
skibusem. 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 

Termin 

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

Cena 

od 510 EURO/osoba 

(dopłata 38 Euro w razie 
skipassu Superskirama) 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 
Alpholiday*** w Dimaro 

skipass Folgarida- Marilleva 
4 dni  

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 3-
daniowa kolacja serwowana 
wraz z bufetem sałatkowym, 

Wstęp do strefy wellness 
(1000 m kw): 2 sauny fiński, 
2 sauny parowe, 2 strefy 
relaksu, duży basen 
wewnętrzny z rzeką oraz 
hydromasażami, 
podgrzewany basen 
zewnętrzny (!) czynny w 
zimie 

skibus do wyciągów 
oddalonych o 3km 
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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 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. 

Alpholiday Wellness&Fun*** 
Alpholiday Dolomiti Wellness & Fun położony jest pomiędzy parkami Adamella i Stelvio, a z 
jego okien roztaczają się przepiękne widoki na Dolomity Brenta. Hotel posiada 3 baseny oraz 
spa i oferuje bezpłatny skibus.

Alpholiday Dolomiti  Wellness  & Fun dysponuje  komfortowymi pokojami,  z  których każdy 
posiada balkon. Wyposażenie pokoju może też obejmować minibar, telewizję satelitarną oraz 
bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Restauracja  hotelu  Alpholiday  Dolomiti  zaprasza  na  trydenckie  specjały  i  klasyczne  dania 
kuchni włoskiej.

Hotel posiada centrum odnowy biologicznej z sauną, łaźnią turecką, jacuzzi, siłownią i salonem 
piękności.Hotel  położony  jest  w  odległości  3  km  od  wyciągów  docierających  do  regionu 
narciarskiego Skirama Dolomiti Adamello Brenta, który dysponuje stokami o łącznej długości 
380 km.

free WIFI 

Opiekę instruktora SKI 






