
 

 

 
 
Val di Fiemme 
www.visitfiemme.it  
 
Hotel : Solle 
www.hsole.it 
Termin: 22-28.01.2023 

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.  

 
Region Bellamonte-Alpe di Lusia to przede wszystkim 
wspaniały naturalny widok rozciągający się pomiędzy Pale di 
San Martino a łańcuchem Lagorai. 

Wyciągi krzesełkowe Bellamonte są usytuowane nad Parkiem 
Natury Paneveggio, wśród świerków - drzew słynących ze 
swych właściwości  rezonansowych. Przepiękny widok na Pale 
di San Martino najlepiej podziwiać z wysokości 2000m n. p. 
m. z tarasu schroniska Rifugio Luisa, do którego bez 
problemu dotrzecie dwoma wyciągami krzesełkowymi.   

Passo Rolle 
Położony w pięknej i szerokiej dolinie, ok.  25 km od słynnego Predazzo, San Martino di 
Castrozza/Passo Role to kolejny region narciarski wchodzący w skład sporych 
rozmiarów terenów narciarskich Val di Fiemme/San Floriano.  

Wyciągi:  27 w tym:  5,  15,  7 

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

Różnica poziomów od 942do 2489 m 
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Region ma do zaoferowania około 60 km tras narciarskich, rozlokowanych na 
wysokościach 1400-2357 m n.p.m. Trasy ośrodka przeznaczone są głównie dla 
średniozaawansowanych oraz zaawansowanych narciarzy, choć nie znaczy to, że 
początkujący narciarze nie mają tutaj czego szukać.   San Martino di Castrozza/Passo 
Role dysponuje bowiem prawie 30 km tras niebieskich przeznaczonych specjalnie dla 
nich. Szczególnie powinni się wybrać na łagodne stoki Pra delle Nasse.  

Passo Lavazé - Oclini 
Niewielka stacja Oclini wchodzi w skład zespołu terenów narciarskich Val di 
Fiemme/San Floriano. Dolina Val di Fiemme, położona w północnowschodniej części 
regionu Trentino, malowniczo otoczona łańcuchami górskimi Latemar, Lagorai i Pale di 
San Martino, oferuje ponad 100 km nartostrad na wysokościach od 860 m n.p.m. do 2 
450 m n.p.m., z czego 98 proc. posiada sztuczne naśnieżanie.  

 
 



 

 

Zakwaterowanie 

 
Hotel : Solle – www.hsole.it 
Skipass : Fiemme- Obereggen 
Termin: 22-28.01.2023 

Hotel Solle znajduje się w Bellamonte na 1,400 m.n.p.m.. 
(w pobliżu Moena),w Trentino, małej 
perle Dolomitów, wpisanej na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zanurzony w zieleni łąk latem lub w 
bieli śniegu zimą, Bellamonte jest zdominowany przez 
majestatyczny Pale di San Martino. Hotel znajduje się 
daleko od drogi i posiada duży ogród o powierzchni ponad 5000 
metrów kwadratowych. który pozwala dzieciom bezpiecznie się 
bawić, a całej rodzinie spędzić niezapomniane wakacje w harmonii 
i spokoju. 

Latem jest idealnym miejscem na relaksujące wakacje w 
górach lub jako punkt wyjścia do wielu spacerów wszelkiego 
rodzaju: od najprostszych po najbardziej wymagające wędrówki, 
które doprowadzą do słynnych Dolomitów. Zimą jesteśmy 
zaledwie kilka minut od pięknych stoków narciarskich w ośrodku 
narciarskim Alpe Lusia, do których można dojechać autobusem dla 
narciarzy (bezpłatnie) lub samochodem. 

Na terenie hotelu znajduje się centrum odnowy biologicznej a 
goście hotelowi mogą korzystać z WiFi. 

Szefowie kuchni oferują bardzo dokładną kuchnię włoską i 
trydencką, ze szczególnym uwzględnieniem diety 
bezglutenowej (regularnie zapisujemy się do AIC). 

Śniadanie w formie bufetu: kawa, mleko, herbata, soki owocowe, 
dwa rodzaje pieczywa, jogurt, domowe ciasto, płatki masło, miód, 
marmolada, 2 rodzaje warzyw, szynka ,salami, ser żółty, jajecznica, 
parówki. Na kolację jest do wyboru menu dla dzieci:  pasta 
pomidorowa lub mięsna, grillowany stek, chicken nuggets z 
frytkami lub omlet. Dla dorosłych na kolację są 3 pierwsze i 3 drugie dania do wyboru , 3 
rodzaje deserów i mały bufet sałatkowy/ warzywny 

W cenie pobytu są wliczone napoje do kolacji: dla dorosłych – ½ l wody mineralnej, ¼ wina w 
karafce lub 1 piwo 0,2l, dla dzieci napój 0,33 l 

 
 

http://www.hsole.it/


 

Ceny : 

 

Dorosły: 710 €  + 750 zł 

Dziecko do 2 lat: free 

Dziecko 2019-2021 ( w pokoju z 2 rodzicami)               280 € ( bez szkolenia) 

Dziecko 2015-2018 ( w pokoju z 2 rodzicami)              380 € + 750 zł* 

Dziecko 2012-2014 ( w pokoju z 2 rodzicami)              510 € + 750 zł* 

 ( mieszkający samodzielnie w pokoju 4 os)                 565 € + 750 zł* 

Dziecko 2011-2010 ( w pokoju z 2 rodzicami)              550 € + 750 zł* 

( mieszkający samodzielnie w pokoju 4 os)                  595  € + 750 zł* 

Dziecko 2007-2009 ( w pokoju z 2 rodzicami)             570 € + 750 zł* 

( mieszkający samodzielnie w pokoju 4 os)                 600 € + 750 zł* 

 
Cena obejmuje:  
6-cio dniowy 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 , napoje do kolacji, 5-cio dniowy skipass Val di Fiemme, organizację 
zawodów narciarskich korzystanie z krytej pływalni/SPA hotelowego zajęcia popołudniowe 
przejazd komfortowym autokarem/WC, barek, TV/  
 

Informacje dodatkowe:  
Dopłata do apartamentów „garden view” strona południowa + 45 € za 6 dni – liczba pokoi 
ograniczona , prosimy o informację przy wpłacie zaliczki 
Dopłata do apartamentów „profumo di bosco”  ( zapach lasu)południowa strona , na ogród + 
90 € za 6 dni – liczba apartamentów ograniczona , prosimy o informację przy wpłacie zaliczki 
Dopłata do szkolenia dla dorosłych + 150 zł 
*dopłata do szkolenia dla dzieci które nie płacą całorocznej składki członkowskiej + 200 zł 
Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają – 400 zł od osoby  
Dopłata do pokoju 1 os + 15 € dziennie  
Ubezpieczenie KL + OC – koszt 80 zł dorosły/ 60 zł dziecko zł od osoby  
 
 
 



 

 

 

Terminy płatności: 

Zaliczkę w wysokości 150 € od osoby prosimy wpłacać na nasze konto do dnia 30 września 

2022.  

Drugą ratę w euro w wysokości 250 € + złotówki ( osoby jadące własnym transportem po 400  

zł)od osoby prosimy przelać najpóźniej do 8 stycznia 2023 

Pozostałą kwotę w euro zabieramy z sobą na miejsce 

 
Dane do przelewów: 

Klub Sportowy „AS” 43-300 Bielsko-Biała Ul. Kossaka 6  

Konto PLN  

63 1750 0012 0000 0000 2640 1787  

Konto euro :  

PL 98 1750 0012 0000 0000 2640 1836  

SWIFT RCBWPLPW 

 
Uwagi: 

Jeżeli ktoś nie posiada konta euro to można wpłacić na konto złotówkowe. Przed wpłatą 

prosimy o kontakt w celu ustalenia aktualnego kursu wymiany walut. 

  

Pozostała do wpłaty kwotę zabieramy ze sobą do rozliczenia na miejscu!  

Dane do ubezpieczenia oraz dodatkowe informacje (szkolenie, transport) prosimy o 
przesyłanie mailem na adres: biuro@klub-as.pl,   najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 
obozu. 
 

 
 

Zapraszam na narty 

 

           Katarzyna Szafrańska 
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