
                                          

 
 
Val di Fiemme 
www.visitfiemme.it  

 
Wyciągi:  27 w tym: 5, 15, 7 

Trasy:  140 km, tak, 58 km, 71 km, 11 km 

Różnica poziomów od 942do 2489 m 

Dolinę Fiemme określa się często mianem wrót Dolomitów. 
Region ten leży w północno-wschodniej części Trydentu, 
pomiędzy pasmem Latermar, a Pale di San Martino, łańcuchem 
górskim Lagorai, a szczytem Corno Nero. Val di Fiemme oferuje 
narciarzom ponad 100 km tras zjazdowych, z czego 98 % jest 
sztucznie dośnieżana. 
 
Ośrodki  narciarskie Alpe Cermis-Cavalese, Passo Lavazé-Oclini, 
Ski Center Latemar, Alpe di Bellamonte-Lusia i Passo Rolle 
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających . 
 
Ski Center Latemar – Obereggen to największy ośrodek w dolinie 
Val di Fiemme, posiadający 34 trasy o łącznej długości ok. 50 km, 
2 gondole, 13 wyciągów krzesełkowych i 2 orczyki. Znajdują się tu 
snowparki, narciarskie przedszkola oraz trasy z pomiarem czasu. 
Na zaawansowanych narciarzy czeka „łakomy kąsek” w postaci 
czarnej trasy „Piste Agnello” w Pampeago.  
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Hotel Olipionico**** - www.olimpionicohotel.com  

Miejscowość: Castello- Molina di Fiemme 
Termin : 12-18 stycznia 2020 
Stacja narciarska : Val di Fiemme 
 
 
Hotel Olimpionico znajduje się w malowniczej miejscowości 
Castello di Fiemme, stanowiącej część ośrodka narciarskiego 
Val di Fiemme. Obiekt oferuje podwieczorek, bezpłatny 
wstęp do spa z krytym basenem i wspólny taras. 
Hotel Olimpionico to obiekt rodzinny. Pokoje zapewniają 
bezpłatne WiFi i telewizor z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Z niektórych pokoi podziwiać można widok na 
pasmo górskie Lagorai. 
Dzień w hotelu Olimpionico można rozpocząć od obfitego 
śniadania w formie bufetu, obejmującego wybór produktów 
organicznych. Restauracja serwuje specjały z Tyrolu 
Południowego i zaprasza na uroczyste kolacje, które 
organizowane są raz w tygodniu. 
Na miejscu do dyspozycji Gości jest wiele przytulnych 
pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym tawerna, bar, salon 
telewizyjny i czytelnia. Hotelowe spa oferuje saunę, łaźnię 
turecką oraz rozmaite masaże i zabiegi kosmetyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena obejmuje: 6 dni pobytu w hotelu ze śniadaniem ( bufet),  4 daniową kolację ( 1 raz 
kolacja regionalną z drinkiem powitalnym),napoje do kolacji( ½ l wody, ¼ l wina lub piwo lub 
soft drink),popołudniową przekąskę, SPA hotelowe, WiFi, parking zewnętrzny, trening na 
tyczkach – SL i GS, opiekę instruktorów dla szkolonych dzieci i młodzieży, zawody narciarskie, 
zajęcia popołudniowe dla dzieci, wieczorną video analizę ,5 dni Skipass Val di Fiemme, 
transport komfortowym autokarem 
  
  
Cena nie obejmuje: ubezpieczenia- koszt 60 zł ( ubezpieczenia rozszerzone NNW + KL + OC) – 
osoby zainteresowane prosimy o przesłanie mailem danych do ubezpieczenia- Imię i 
nazwisko, pesel, data urodzenia i adres zameldowania!!!! 
Dojazdu na stok ( nie dotyczy osób jadących autokarem) – jest możliwość dojazdu ski busem 
lub busem hotelowym ( 8 os) 
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Cena:   
 
  
Dorosły 665 euro + 500 zł 

 

Dziecko w pokoju z 2 rodz. 2015 - 325 euro + 500 zł 

                                  

Dziecko w pokoju  z 2 rodz. 2012- 2014 – 365 euro + 500 zł 

 

Dziecko w pokoju z  2 rodz. 2009-2011 – 465 euro + 500 zł 

 

Dziecko 2004-2005 (mieszkające samodzielnie w pokojach 3-4 os) : 555 e + 500 zł 

 

Dziecko 2006-2014  ( mieszkające samodzielnie w pokojach 3-4 os): 540 euro + 500 zł 

 

Młodzież 2001-2003 (mieszkająca w pokojach 3,4 os ): 620 euro + 500 zł 

 

Dzieci mieszkające samodzielnie w pokojach 2 os lub 1 rodzic z dzieckiem 2009-2014 w 

pokoju 2 os: 585 euro + 500 zł 

 

Dzieci w pokoju z 2 rodz. 2016-2018 ( bez szkolenia narciarskiego) – 220 e 

Dzieci do 2 lat - bezpłatnie 
Dopłata do szkolenia dla dorosłych + 200 zł  
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 22 euro dziennie  
Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają po 150 zł 
  
Zaliczkę w wysokości 500 zł  lub 150 euro od osoby prosimy wpłacać na nasze konto do dnia 
15 października 2019 
                         Klub Sportowy „AS” 43-300 Bielsko-Biała 
                                                   Ul. Kossaka 6  
                                                       Konto PLN  
                             63 1750 0012 0000 0000 2640 1787  
II ratę  w euro w  wysokości 300 euro od osoby prosimy przelać najpóźniej do 15 grudnia 
2019     
                                                                            Konto euro :  
                                                                       SWIFT RCBWPLPW  
                                                   PL 98 1750 0012 0000 0000 2640 1836  
( jeżeli ktoś nie posiada konta euro to można wpłacić na konto złotówkowe. Przed wpłatą 
prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnego kursu)  
Pozostała do wpłaty kwotę zabieramy ze sobą do rozliczenia na miejscu!  
  
Dane do ubezpieczenia oraz dodatkowe informacje (szkolenie, transport) prosimy o 
przesyłanie mailem: biuro@klub-as.pl ( najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem obozu )  
  
Bez kosztowa rezygnacja z wyjazdu  jest możliwa do dnia 30 listopada 2019, rezygnacja do 7 
dni przed przyjazdem – pełna odpłatność za pobyt! 
 



                                          

 

 
 
Zapraszamy ! 


