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Falcade, San Pellegrino, Alpe Lusia 

HOTEL  -   FELICE **+   

03.03 – 11.03.2023 r. 
1 dzień - piątek  - godz.  22.00  wyjazd z Jastrzębia Zdrój - przejazd autokarem Czechy, Austria do Włoch. 

2 dzień - sobota - przyjazd ok. godz. 12.00, zakwaterowanie w Falcade Caviola w Hotelu Felice. Odpoczynek. Spacer po okolicy.  

godz. 19.00-kolacja, po kolacji spotkanie organizacyjne, pogoda na jutro, plan tygodniowy, rozdanie skipassów. 

3 dzień - niedziela - Falcade - przełęcz San Pellegrino; godz. 07.00 Śniadanie; godz. 08.30 Przejazd autokarem do wyciągu kabinowego w Falcade/San 

Pellegrino odległego o 3 km; Przełęcz alpejska San Pellegrino – to jedno z piękniejszych miejsc w Alpach. Oferuje doskonałe warunki do rodzinnego 

szusowania na świetnie przygotowanych trasach. Dzięki nowoczesnym systemom dośnieżania można tu doskonalić technikę narciarską w całym 

sezonie, a różnorodność tras pozwala na ich wybór według indywidualnych potrzeb i doświadczenia.  

Zaawansowanym narciarzom, chcącym poczuć dreszczyk emocji, polecamy czarną trasę La Nera oraz najnowszą trasę Pucharu Świata, czerwoną „La 

Volata”, o doskonałym profilu i idealnym nachyleniu dla współcześnie wykorzystywanego sprzętu narciarskiego. Trasa prowadzi wariantem ze szczytu 

do wyciągu na Col Margherita (2513 m n.p.m.). Z tego szczytu prowadzi również homologowana trasa FREERIDE PARK będąca miejscem corocznej 

imprezy miłośników freeride oraz telemark. Do jazdy poza trasami wymagane jest extra ubezpieczenie oraz specjalne wyposażenie. Nie będą się tu 

nudzić także snowboardziści - czekają ich szaleństwa na śniegu w snowparku "Costabella". „Neve Mia Park” i „Loaker Park” to propozycja dla 

najmłodszych. Oferta ośrodka to również trasy dla narciarzy biegowych. W trakcie pobytu na przełęczy San Pellegrino proponujemy wspólny rodzinny 

przejazd słynną niebieską 10 km nartostradą Inamorati „Trasą zakochanych”, prowadzącą z Col Margerita przez Passo Valles do Falcade. Ten przejazd 

ze skalnym amfiteatrem masywu Pale di San Martino w tle, zakończy się wizytą w barze Caverson przy dolnej stacji Falcade; godz. 16.30 Powrót ze 

stoku. Wizyta w miejscowości Canale d'Agordo, i spacer do miejsca urodzin Jana Pawła I. W miejscowości tej znajduje się dodatkowa atrakcja, którą 

odwiedzimy, najstarsza piwiarnia w Dolomitach. godz. 19.00 Kolacja; godz. 20.30 po kolacji zapraszamy na film o tematyce narciarskiej; 

4 -5 dzień poniedziałek - wtorek - Bellamonte/Alpe Lusia; godz. 07.00 Śniadanie, godz. 08.00 Przejazd autokarem panoramiczną trasą do wyciągów na 

Bellamonte Alpe Lusia przez Passo Vales; godz. 09.00 – Wyjazd wyciągami ze stacji Bellamonte - Castelir, do górnej stacji Laste. Jest tu 8 nowych 

wyciągów (w tym nowoczesna kolejka gondolowa) wchodzących w skład kompleksu narciarskiego. Sieć wyciągów tworzy ponad 40 km tras, od 

Bellamonte po Moenę. Trasa czarna ze szczytu Le Cune do Ronchi, nazywa się Fiamme d'Oro, a jej nazwa wywodzi się od nazwy gwardyjskiego klubu 

sportowego znajdującego się w Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Policji w Moenie. Stoki w kierunku Bellamonte to wymarzone miejsce dla 

jeżdżących na nartach, aktywnych rodzin. Lokalne atrakcje to Snow park i schroniska. Warto odwiedzić wszystkie, ale wizyta w Ciamp delle Strie, to 

chwila w bajkowym otoczeniu. Jest to stylowe schronisko ze szczególną ornamentyką i rzeźbami z kutej ręcznie stali, którego wystrojowi przyświecały 

legendy o zamieszkałym w Dolomitach przed wiekami lauryńskim królu. Warto spróbować miejscowego omleta cesarskiego Kaiserschmarrn z 

owocami.  godz. 16.30 Powrót do hotelu godz. 19.00 Kolacja;  godz. 20.30 po kolacji wieczorne spotkanie w barze lub przy ciekawym filmie – tematyka 

górska, 

6 – 7 dzień środa – czwartek  Falcade - przełęcz San Pellegrino  (Alpe Lusia w opcji – skibus z przełęczy San Pellegrino); godz. 07.00 Śniadanie; godz. 

08.30 Przejazd autokarem do wyciągu kabinowego w Falcade/San Pellegrino odległego o 3 km; Przełęcz alpejska San Pellegrino, zwiedzamy stoki 

degustujemy miejscowe kulinaria, podziwiamy widoki ze schronisk: Baita Paradiso,  Riffugio Margherita, Laresei, Baita Dies Bis, Chalet Cima Uomo, 

godz. 16.30 Powrót do hotelu godz. 19.00 Kolacja; godz. 20.30 po kolacji wieczorne spotkanie w barze lub przy ciekawym filmie – tematyka górska, 

8 dzień - piątek   Falcade - przełęcz San Pellegrino; godz. 07.00 Śniadanie; godz. 08.10 Przejazd autokarem do wyciągu Falcade/San Pellegrino 

odległego o 3 km; Zbiórka grupy (o ustalonej godzinie) na przerwę w wybranym schronisku. godz. 16.30 Wyjazd ze stoku i powrót do hotelu. godz. 

20.00 – Wyjazd do kraju - pokoje  dostępne do godziny 18.00  

9 dzień - sobota  - ok. 09.00 przyjazd do kraju. 

Program i kolejność jego realizacji szczególnie na początku i końcu sezonu narciarskiego, może ulec zmianie w zależności od warunków 

narciarskich i pogodowych w poszczególnych ośrodkach, oraz warunków drogowych.  

Tylko 1 540 zł/os* 
(dla członków ZZ „KADRA” po dofinansowaniu 7 dni z ZFŚS)      

*  koszt dla niezrzeszonych w ZZ „KADRA” 1 690 zł.  

*  całkowity koszt 2 600 zł.  
Dziecko do 3 lat gratis w pokoju z dwiema osobami dorosłymi, 

dziecko od 3 do 11,99  lat koszt 1010 zł  w pokoju z dwiema osobami dorosłymi,                          

Cena zawiera:                                  foto. KochamNarty.pl 
Wyżywienie HB: 6 x śniadania wzmocnione + 7 x obiadokolacje z wodą i 1/4/ l wina. 6 noclegów w pokojach 2,3 i 4 os. typu „MODERN” oraz typu STANDARD -  

6 pełnych dni na stokach narciarskich. Ubezpieczenie: KL 85.000 zł , NNW 10.000 zł, OC 100.000 zł  (PZU WOJAŻER).  
Prosimy uczestników o zabranie ze sobą karty EKUZ. Transport autokarem LUX w obie strony (klimatyzacja, bar, video, WC) oraz dowóz na stoki. Pilot/rezydent. 

Program po nartach. Podatek VAT. Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 

Cena nie zawiera: - Taksa klimatyczna 9 euro za pobyt od 13 roku życia - płatne w hotelu. SKIPASS  SEZON 2022/2023  -  6 x Alpe Lusia - San Pellegrino  - płatne w 
autokarze.  Dorosły  -  279 €;  Junior – 195 € (ur. po 26.11.2006r.),  Senior 251 € (ur. przed  26.11.1957r.)  Dzieci od 3 do 7,99 lat - skipass gratis (ur. po 26.11.2014r.) 

 

MOŻNA DLA GRUPY (CAŁEJ z uwagi na autokar) ZAKUPIĆ SKIPASS 3+3. CENA wersji 3+3  = 350 EURO,  JUNIOR  245  euro,  SENIOR 315 

euro 3 x San Pellegrino, Alpe Lusia + 3 x Dolomity Superski ( Civetta, Val di Fiemme ) 

 

Zapisy tylko z wpłatą zaliczki 600 zł/os. w biurze ZZ „KADRA”   
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