
San Martino di Castrozza–Passo Rolle jest to renomowany ośrodek narciarski usytuowany w północno-

wschodniej części regionu Trentino, u stóp majestatycznego pasma górskiego „Paneveggio Pale di San Martino” 

słynącego w świecie ze swych czerwonych szczytów w kształcie kulistych wież. Ta około 60 km karuzela 

narciarska oferuje trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności. Nartostrady słyną z dobrego oznakowania  

i utrzymania (w tym właściwego naśnieżania). Korzystanie z niektórych tras wymaga sporych umiejętności  

i wysiłku, ale inne są łatwe, dostępne dla każdego (21 łatwych, 12 średnich, 3 trudne). Wyciągi są nowoczesne 

(23), szybkie i bezpieczne (dostarczają w ciągu 1h 29 tys narciarzy na szczyty gór), a stoki są w 95 % sztucznie 

naśnieżane. Na stoku długości 2 km w Col Verde di San Martino di Castrozza można szusować po zmroku, dzięki 

świetnemu, sztucznemu oświetleniu. Na górę wjeżdża się szybką kolejką kabinową. 
 

Fiera di Primiero - pełna uroku miejscowość z historycznym centrum, położona u stóp pasma górskiego 

Pale di San Martino, 11 km od kurortu San Martino di Castrozza. Atrakcją okolicy jest Park Naturalny Paneveggio. 

Oprócz wypadów na narty można tu zrobić udane zakupy, miło spędzić czas w barach, pubach, dyskotekach czy 

winiarniach, w których muzyka rozbrzmiewa do późnych godzin nocnych. 

 

 
 

Zakwaterowanie:  Hotel Al Prato *** 

Hotel położony jest w Fiera di Primiero około 11 km od San 

Martino di Castrozza. W odległości 20 metrów od hotelu 

znajduje się przystanek (ski-bus), z którego można bezpłatnie 

dotrzeć do San Martino di Castrozza. Hotel dysponuje pokojami 

2 i 3-osobowymi z łazienką i TV. Do dyspozycji gości jest bar  

i restauracja. 
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Z I M A    W     A L P A C H     W Ł O S K I C H     2016 

Fiera di Primiero 
 

HOTEL AL Prato*** 
 

Termin: Cena: 

12 – 21.02.2016     1 750 zł 

 

W cenie: 

 transport ( autokarem LUX ) 

 zakwaterowanie – 7 noclegów 

 wyżywienie (2 posiłki dziennie) 

 transfer do stacji narciarskiej  

 taxa klimatyczna 

 ubezpieczenie KL (10 000 Euro), KR (5 000 Euro), NNW ( 15 000 PLN ), OC (30 000 Euro), bagaż 

(800 PLN), 

 opieka pilota 

 

dopłata do pokoju 1 osobowego 300 zł 

 

 

Ceny ski-passów grupowych (6 dni): 
 

Rodzaj 
12-21.02.2016 

dorośli dzieci 

(ur. po 28.11.99) 

seniorzy  

(ur. przed 28.11.50) 

San Martino di Castrozza 230 € 161 € 207 € 
 

 
Dzieci urodzone po 28.11.2008 r. – Ski-pass GRATIS 

 

Przy zakupie Ski-passów konieczy paszport lub dowód osobisty. 
 

 

Dzieci i młodzież do 14 roku życia zobowiązane są do używania kasków na stokach narciarskich – 

kara za jazdę bez kasku wynosi 200 euro! 
 

 

 

 

 
***** 
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