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Sellaronda

CANAZEI SKI CAMP
Val di Fassa to jedna z najbardziej lubianych dolin Trentino. Łatwo
można się po niej przemieszczać i mimo niewielkich rozmiarów jest
to dolina szczodrze obdarzona bogatą przyrodą. To właśnie tu
znajdują się jedne z najbardziej znanych dolomickich szczytów:
Torri del Vajolet, Piz Boè i Sassolungo.Jazda na nartach w Val di
Fassa to wyjątkowe przeżycie. Wyobraź sobie płynne zjazdy po
świetnie utrzymanych stokach w otoczeniu dolomickich szczytów,
które zachód słońca barwi na różowo i czerwono. Zachwyć się
pięknem i harmonią tego miejsca.Od kilku lat można bez
problemów przemieszczać się z jednego stoku na drugi i korzystać
z różnych obszarów narciarskich. Dzięki trzem skipassom można
jeździć na nartach wszędzie: skipass Val di Fassa/Carezza ważny
jest na wszystkich wyciągach od Canazei po Passo Costalunga;
abonament Alpe Lusia/ San Pellegrino obejmuje obszar Moena,
Alpe Lusia-Bellamonte, San Pellegrino-Falcade; skipass „Silver”
obowiązuje na czterech obszarach (Val di Fassa-Carezza, Val di
Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino oraz San Martino di
Castrozza-Passo Rolle), do wyboru na 5 czy 6 dni w korzystnej
cenie.

7 Obszarów
Narciarskich

82 Wyciągi
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Val di Fassa - 210
km tras – 7

CANAZEI SKI CAMP
Turyści z całego świata przyjeżdżają właśnie tutaj, aby korzystać
z największego kompleksu narciarskiego w Alpach; Canazei,
bezpośrednio połączone z Giro del Sellaronda, należy do Dolomiti
Superski: grupy czterech kompleksów do uprawiania narciarstwa i
snowboardu, do których wygodnie można dojechać z miasteczka.
A jeśli ktoś nie jeździ na nartach lub nie chce uprawiać trekkingu w
rakietach śnieżnych, może dostać się na przełęcz Sass
Pordoi kolejką górską wyruszającą z centrum miasteczka; miejsce
to nazywane jest Tarasem Dolomitów i leży na wysokości ok. 3 tys.
m n.p.m. Zarówno latem, jak i zimą można stąd podziwiać
niecodzienne widoki!
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Dolomiti SuperSki
-1200 km tras 12
obszarów
narciarskich
1

SPORTS CAMP PIOTR
TWARDOSZ
Ul.Krzywa 18d
34-400 Nowy Targ
www.sportscamp.pl
#Trening#Podróże#Pasja

04.12-11.12.2021

Hotel Bellevue

ZAKWATEROWANIE
Hotel Bellevue ***

Dolomiti SuperSki
-1200 km tras 12

Hotel Bellevue znajduje się w samym centrum miejscowości
Canazei, jego atutem jest bliskość licznych barów, restauracji czy
sklepów, dla miłośników białego szaleństwa lokalizacja sprawia, że
jest w sąsiedztwie kolejki linowej Belvedere (150m), a przy
sprzyjających warunkach śniegowych jest możliwość zjechania
wprost pod drzwi hotelu na nartach.
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Hotel Oferuje zakwaterowanie :
-Standardowe pokoje 2 osobowe – z możliwością dostawki w
postaci rozkładanej sofy dla 3 osoby lub 2 dzieci.
-Pokoje Prestige (20-30m2) bardziej komfortowe z wanna z
hydromasażem lub prysznicem
-pokoje Gold Prestige (od 30 do 40 m2) duże i bardzo wygodne z
jacuzzi
-Prestige Junior Suite (30-40 m2) bardziej komfortowy z salonem,
wanną z hydromasażem lub prysznicem
W hotelu znajduje się narciarnia, goście mogą skorzystać z
centrum odnowy biologicznej sauny oraz wanny z hydromasażem
(dodatkowa opłata 8 euro)
Restauracja w budynku hotelowym serwuje dania kuchni włoskiej
oraz międzynarodowej.
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Hotel Bellevue

CENY 04.12-11.12.2021
-410 euro – pokój standard/osoba – dzieci w pokoju z rodzicami
200 euro za każde dziecko
-460 euro – pokój prestige/osoba – dzieci w pokoju z rodzicami
225 euro
-410 euro – pokój prestige Junior Suite – 2 łazienki, 2 pokoje –
cena przy zakwaterowaniu 4 osób, niezależnie od wieku każda z
osób 410 euro

Dolomiti SuperSki
-1200 km tras 12
obszarów
narciarskich
1

Wszystkie podane ceny zawierają śniadanie, oraz obiadokolację
serwowaną w hotelowej restauracji

Dodatkowo płatne taxa klimatyczna przy meldunku (2euro/dzień)
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Ceny Skipass w sezonie 2021/2022
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5 h dziennie

CANAZEI SKI CAMP
6 dni szkolenia
Szkolenie Narciarskie dla Dzieci od 7 do 16 lat
- 5 godzin szkolenia dziennie przed 6 dni
- 2 grupy zaawansowania
- Doświadczeni instruktorzy SITN PZN

2 grupy
zaawansowania

-Grupy do max 7 osób
Grupa Niebieska skierowana jest dla dzieci, które potrafią jeździć
na nartach, w pozycji płużnej, wykonują podstawowe skręty,
potrafią samodzielnie wstawać po upadku, oraz zatrzymać się
,grupa niebieska porusza się głównie po trasach oznaczonych
kolorem niebieskim, ale istnieje możliwość przejazdu trasą
czerwoną.
Grupa Czerwona skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które
jeżdżą na krawędziach, a celem ich jest poprawa i doskonalenie
techniki oraz jazda z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanego
instruktora, grupa niebieska porusza się po wszystkich trasach
Cena 200 Euro tydzień
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CANAZEI SKI CAMP
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego,oraz wpłata zaliczki w wysokości 50%
Liczba miejsc ograniczona – 50
Jeśli masz pytania pozostaję do dyzpozycji pod numerem
telefonu 886 114 073 - Piotr lub
sportscamp.sportscamp@gmail.com
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