
35 wyciągów, 155 km tras 
W Dolinie Słońca, która nawet w styczniu czy lutym nie uchybia swojej nazwie oferując 
pełne słońca dni na śniegu, Folgarida i Marilleva to dwa – połączone tereny ski, 
usytuowane w okolicy masywów alpejskich Adamello Presanella, Ortles Cevedale i 
Dolomitów Brenta: stanowią one wrota do karuzeli narciarskiej, która poprzez Madonnę 
di Campiglio, rozciąga się  do doliny Rendena stanowiąc najbardziej urozmaicony 
obszar narciarski na obszarze Trydentu z trasami o długości około 150 km, dziesiątkami 
nowoczesnych wyciągów, snowparków, punktów apres-ski czy restauracji. Folgarida i 
Marilleva należą do najbardziej lubianych miejsc narciarskich i co roku liczba turystów 
jest tutaj coraz większa. Techniczna obsługa gości jest od lat sprawdzona, a dbałość o 
zadowolenie turystów każdej kategorii jest nagrodzona obecnością wielu turystów 
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włoskich i zagranicznych, a także nagród dla regionu. Przetestowanie każdej trasy 
zjazdowej to wyzwanie wymagające prawie całego dnia. Z uwagi na różnorodne i 
słoneczne trasy zjazdowe, do któreych dochodzi szeroki wachlarz usług dla narciarzy i 
snowboardzistów, Folgarida i Marilleva to mety szczególnie interesujące dla młodych 
czy rozrywkowych klientów, również dzięki tradycyjnie bogatej i rozmaitej ofercie 
miejscowych lokali usytuowanych wzdłuż tras zjazdowych oraz zaplecza apres-ski.  
Miejscowości: 

Madonna di Campiglio ( 1550 m n.p.m.) to najchętniej odwiedzany przez turystów z Val 
di Sole prestiżowy ośrodek położony na wysokości 1550 m. Ośrodek dla mniej 
zaawansowanych narciarzy i zwolenników atmosfery dużych kurortów. Standard hoteli i 
apartamentów jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Liczne bary, restauracje, sklepy, 
dyskoteka  uprzyjemniają pobyt i zapewniają nieustające rozrywki. 

Pinzolo (800 m n.p.m.) to urokliwa miejscowość położona na terenie Naturalnego Parku 
Adamello Brenta, otoczona szczytami Dolomiti di Brenta, oddalona od Madonny 
zaledwie 8 km. Malownicze , średniowieczne  miasteczko  położone na wysokości 785 m 
n.p.m. cieszy się ogromną popularnością ze względu na bliskość natury oraz przytulną i 
ciepłą atmosferę. Nowe połączenie wyciągów narciarskich  z Madonną Di Campiglio 
jeszcze bardziej podkreśla popularność tego kurortu narciarskiego. 




