
Miejscowość/ teren ski 
Val Gardena to długa, malownicza dolina, w której znajdują się 
jedne z najsłynniejszych miejscowości narciarskich w Europie. 
Położone tutaj ośrodki narciarskie należą do grupy 
Dolomitisuperski, a trasy są połączone wyciągami z Sella Rondą. 
Dolina ta to jeden z najsłynniejszych ośrodków narciarskich 
Europy. Tutejsze stoki są połączone karuzelą narciarską o łącznej 
długości 175 km plus 115 km tras biegowych. Nartostrady są 
skupione wokół miejscowości Ortisei, Santa Cristina i Selva. Na 
stokach Val Gardeny są rozgrywane zawody Pucharu Świata. Jest 
dużo bardzo dobrych tras narciarskich w tym 6 kilometrowa trasa “ 
Gardenissima” i malownicza trasa Dreier z Ciampinoi. Przepiękne 
nasłonecznione trasy na płaskowyżu Siusi przyciagają wielu 
narciarzy z dziećmi. 60 km tras świetnie przygotowanych, wiele 
atrakcji dla dzieci i połączenie płaskowyżu z wyciągami Val 
Gardeny są atrakcją narciarską dla wszystkich narciarzy. 

VAL 
GARDENA 

Termin 

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

Cena 

od 510 EUR/ osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel Prac 
Hotel Miramonti**** w San 
Costantino  

skipass Val Gardena+Alpe di 
Suisi 4 dni  

Wyżywienie HB 3 razy 
dziennie: poranny bufet 
śniadaniowy i 4-daniowa 
kolacja serwowana, 
popołudniowy podwieczorek 
z ciastkami  

Wstęp do strefy wellness: 
basen wewnętrzny, jacuzzi, 
siłownia, ping-pong,sauna 
sucha i parowa ( ponad 1000 
m2)  

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem  

transfer na stok skibusem 



Mapa tras 

 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

free WIFI 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

Podatku lokalnego płatnego 
na miejscu od osoby 



Parc hotel Miramonti **** 
Hotel Parc Miramonti szczyci się piękną lokalizacją w Dolomitach i dysponuje basenami oraz 
zapleczem odnowy biologicznej. W odległości 100 metrów od obiektu znajduje się przystanek, z 
którego odjeżdżają autobusy kursujące do stoków narciarskich Alpe di Siusi. 

Z ogrodów hotelu Miramonti, gdzie mieści się basen oraz taras słoneczny, roztaczają się wspaniałe 
widoki. Do dyspozycji Gości jest też kryty basen i centrum odnowy biologicznej z wanną z 
hydromasażem, saunami, siłownią i gabinetem masażu. 

Ponadto na terenie hotelu Parc Miramonti mieści się bar i pokój gier ze stołem bilardowym, stołem 
do ping ponga oraz grami wideo. Hotelowa restauracja zaprasza na wyborne potrawy i lokalne 
wina. 

Przestronne i komfortowe pokoje wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji 
satelitarnej. 

Autobusem dojechać można również z hotelu do innych ośrodków narciarskich oraz oddalonego o 
20 minut drogi miasta Bolzano. 

 

   

 

 




