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Gwarantujemy
noclegi w Hotelach 3,4,5 *
bezpośrednio przy
stokach
Skipassy na wybrane
regiony
Opiekę wykwalifikowanej
kadry instruktorów SITS
oraz SITN
bogate zaplecze wellness
i SPA w hotelach
Zawody i konkursy z
nagrodami na stokach
Imprezy apres-ski

25 wyciągów, 140 km tras
Val di Fiemme nazywana jest przedsionkiem Dolomitow, gdyż zaczynają się tu
monumentalne, charakterystyczne dla tego rejonu, masywy górskie. W skład Doliny
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 są tutaj Cavalese i
Predazzo, pozostałe nieco mniejsze to Stava, Panchia czy typowo narciarska
miejscówka Pampeago. Bogata, wciąż rozwijana sieć nowoczesnych wyciągów
zadowoli każdego - od początkujących po zaawansowanych narciarzy.

Najbardziej znaną - również w Polsce - miejscowością regionu jest Predazzo. To tutaj
w 2003 r. na Mistrzostwach Świata Adam Małysz zdobył dwa złote medale.

Dokładnie 10 lat potem na tym samym podium stanął Kamil Stoch zdobywając złoty
medal.
Ze wszystkich stacji narciarskich doliny Ski Center Latemar - Obereggen jest
największe w całym regionie. Stacja oferuje 34 trasy o łącznej długości ok. 54 km, 2
wyciągi gondolowe, 13 wyciągów krzesełkowych i 2 wyciągi orczykowe. Ponadto
znajdują się tu również snowparki, przedszkola narciarskie czy też trasy z pomiarem
czasu. Najodważniejsi mogą spróbować swoich sił na czarnej trasie Pste Agnello.
Dla rodzin z dziećmi oraz poczatkujących narciarzy polecane są trasy Alpe CermisCavalese. tutejsze stoki są szerokie i niezbyt strome. Włoskie przewodniki
internetowe zwracają uwagę na czarną trasę Pista Olimpia w Cavaleze. Roztacza się z
niej przepiękny widok na dolinę Val di Fiemme.
Po całym dniu spędzonym na stokach w miasteczkach tętni życie rozrywkowe.
Najwięcej imprez oraz atrakcji apres ski znajdziemy w Cavalese i Predazzo. Na
narciarzy czekają restauracje z lokalną kuchnią, bary, puby czy dyskoteki. Posiadacze
skipassów przez większość dni tygodnia bezpłatnie mogą korzystać z aquaparku i
lodowiska, które jest oświetlone do późnych godzin wieczornych.

