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Alpe Cimbra jest jednym z największych płaskowyżów Europy w 

Alpach, leżącym w samym środku południowo-wschodniego Trentino. Został utworzony przez 

malownicze krajobrazy łąk przynależących do miejscowości Folgaria, Lavarone i Luserna. Region ten, 

ze względu na swoją historię, jest nazwany Aplami Cymbryjskimi. Znajdujący się tu środek narciarski 

obejmujący Folgarię i Lavarone oferuje ponad 100 km tras narciarskich na jednym skipasie. Szerokie 

trasy, spełniające wymagania każdego narciarza, prowadzą między fortecami z II Wojny Światowej, 

pełnym spokoju i romantyzmu krajobrazem oraz widokami na alpejskie szczyty. Stoki narciarskie 

położone są na wysokości 1100 – 2050 m n.p.m., co gwarantuje dobre warunki narciarskie od grudnia 

do kwietnia. Niżej położone trasy są dośnieżane w miarę potrzeb. System sztucznego naśnieżania 

obsługuje 50 km tras. Ośrodek jest częścią mega kompleksu narciarskiego Superskirama Dolomiti. 

Folgaria - Alpe Cimbra jest ośrodkiem narciarskim dla miłośników białego puchu, przygód i przyrody. 

To idealne miejsce na wakacje pod znakiem sportu i relaksu. 

Folgaria to jena z trzech głównych miejscowości płaskowyżu Aple Cimbra, które tworzą narciarska 

karuzelę „Skitour dei Forti”, oraz jedna z najstarszych gmin w Trentino. Jest znanym ośrodkiem 

turystycznym, doskonale wyposażonym zarówno do letniego, jak i zimowego wypoczynku. Ośrodek 

narciarski Folgaria dysponuje 74 kilometrami doskonale przygotowanych tras. Znajdziemy tu stoki 

narciarskie o małym, dużym i średnim stopniu trudności, dostosowane do różnych potrzeb narciarzy. 

Nowoczesne wyciągi, dwa tory saneczkowe i park śnieżny, lodowisko. Na rodziny i dzieci czeka 

specjalna oferta, obejmująca naukę jazdy na nartach oraz rozrywkę i zabawę. Historia Folgarii sięga 

XIII wieku, kiedy to bawarscy osadnicy zaczęli przybywać na płaskowyż. Od początku ludność tego 

rejonu walczyła przeciw władzy feudalnej, zwłaszcza przeciwko rodzinie Trapp (feudałowie z zamku 

Beseno)w obronie swoich przywilejów wspólnoty wolnej i niezależnej. Z tego powodu posiada wciąż 

honorowy tytuł: Magnifica Comunita, czyli Wspaniała Wspólnota. W skład Folgarii wchodzi siedem 

mniejszych miejscowości: Costa, Serrada, Guardia, Mezzomonte, San Sebastiano, Carbonare e 

Nosellari. Herb wspólnoty składa się z trzech drzew w owalnej tarczy, które symbolizują najstarsze, 

zbiorowe bogactwo Folgarii, jakim jest las. Turyści chętnie odwiedzają centrum miejscowości z 

główną ulicą, na której znajdują się liczne sklepy, bary, cukiernie, restauracje, gdzie można kupić 

typowe produkty trydenckie oraz spróbować specjałów gastronomicznych tego regionu. 

Wyciągi: 22, 5, 17,  

Trasy: 104 km, tak, 64 km, 35 km, 5 km 

Różnica poziomów od 1100 m do 2050 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin: 20-26 lutego 2022 r.  

Miejscowość: Folgaria 

Stacja narciarska : Alpe Cimbra     www.alpecimbra.it  

  

Grand Hotel Biancaneve *** 

www.grandhotelbiancaneve.it 

Oferujący kryty basen oraz spa i centrum odnowy 

biologicznej, Grand Hotel Biancaneve znajduje się w 

Costa, 300 m od wyciągów narciarskich. Oferuje on 

bezpłatne WiFi we wszystkich pomieszczeniach oraz 

ogrzewaną przechowalnię sprzętu narciarskiego. 

Każdy pokój wyposażony jest w telewizor z płaskim 

ekranem, balkon i minibar. Ręczniki i suszarka do 

włosów znajdują się w łazience. 

Na terenie hotelu Grand Biancaneve znajduje się restauracja. Na miejscu i w okolicy panują 

doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym narciarstwa, 

gry w golfa i jazdy na rowerze, a w pobliżu znajdują się korty tenisowe. 

Centrum Folgaria znajduje się 1,5 km od obiektu. Dojazd samochodem na dworzec kolejowy 

Rovereto zajmuje 30 minut, a na lotnisko w Weronie – około 1 godziny. 

Lokalizacja 

 

 

 

 

 

http://www.alpecimbra.it/
http://www.grandhotelbiancaneve.it/
https://www.google.com/maps/place/Grand+Hotel+Biancaneve/@45.9202534,11.1868384,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x4778a0f2cc6b2d99:0x6a523d3ad506476c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.9203327!4d11.18899


 

 

 

  

Cena: 
 

Dziecko 2014 i młodsi  

( cena w pokoju z 2 rodziców )                          -  370 euro + 500 zł 

Dzieci 2012 -2013                                                                                               

( cena w pokoju z 2 rodziców)                             -  470 e + 500 zł 

Dzieci 2012-2013 

Cena w pokojach 3-4 osobowych samodzielnie – 500 e + 500 zł                                                                                            

Junior 2006-2011    

Cena w pokojach 4 os z 2 rodziców                   - 540 euro + 500 zł                                                   

cena w pokojach 3-4 os                                          - 570 euro + 500 zł 

Dorośli                                                                     -  660 euro + 500 zł 

Dziecko do 2 lat 90 e 

Junior 2006-2011 mieszkający w pok 2 os lub z 1 rodzicem: 610 euro + 500 zł 

Dziecko 2012-2013 mieszające w pokoju 2 s z 1 rodzicem: 590 euro + 500 zł 

Dziecko 2014-2020 mieszkające w pokoju 2 os z 1 rodzicem: 500 e 

 

 

Cena obejmuje: 

 6 dni pobyt w hotelu w pokojach 2,3,4 os 

 Opiekę trenerów i instruktorów ( jazda na tyczkach na zarezerwowanych trasach, 

videoanaliza) 

 Bufet śniadaniowy + obiadokolacja z daniami do wyboru 

 5 dni skipass Alpe Cimbra 

 Organizację zawodów narciarskich 

 korzystanie z krytej pływalni/SPA hotelowego 

 zajęcia popołudniowe 



 przejazd komfortowym autokarem/WC, barek, TV/ 

 

 

 

UWAGA!  

Do każdego skipassu potrzebne jest ubezpieczenie OC lub wykupienie go na miejscu przy zakupie 

skipassów – 2,5 euro dziennie 

 

 

Dodatkowo płatne: 

 

 obiad w Czechach  

 napoje do posiłków ( woda do kolacji jest bezpłatnie) 

 dopłata do szkolenia dla osób dorosłych + 200 zł  

 dopłata do pobytu 7 dniowego +45 euro 

 

UWAGA: Jeżeli COVID-19 uniemożliwi nam wyjazd na obóz całość wpłaconych kwot będzie zwrotna 

 

Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają – 150  zł od osoby 

Dopłata do pokoju 1 os + 16 euro dziennie 

Dopłata do sauny 4/5 os – 10 euro ( 45 minut) 

Możliwość wykupienia ¼ kieliszka wina do kolacji -14 euro za cały pobyt 

Ubezpieczenie KL + OC – koszt 55 zł od osoby 

 

 

 

 

Zaliczkę w wysokości 100 e  od  osoby prosimy wpłacać na nasze konto do dnia 15 października 2021: 

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 350 euro  + złotówki (  osoby jadące własnym transportem po 

350 zł)od osoby prosimy przelać najpóźniej do 15 stycznia 2022  

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 )  

  

 

 

 


