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                Rovereto, 13/09/2022 r. 

Ski Elita – Wacław Warzecha  
 

 

    OFERTA NARCIARSKA ZIMA 2023 

 

Ośrodek narciarski: Folgaria - Lavarone 

 
Folgaria i Lavarone to przepięknie położone ośrodki narciarskie w południowo-wschodniej 

części Trentino, należące do konsorcjum Skirama-Adamello Brenta. 100 km tras zjazdowych o 

zróżnicowanym stopniu trudności z nowoczesnym systemem sztucznego naśnieżania, 18 

wyciągów (w większości krzesełkowych), dzięki którym w ciągu godziny na szczyty stoków 

trafia 40 tys. narciarzy, usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych amatorów białego 

szaleństwa. Urocze miasteczko Folgaria leżące bezpośrednio przy karuzeli „Ski tour” oferuje 

szeroką bazę noclegową, pałac sportów z lodowiskiem i basenem oraz rozrywkę, kulturę i 

doskonałą kuchnię. Od kilku lat odbywają się tutaj zawody narciarskie z udziałem najlepszych 

alpejczyków na świecie. 
 

HOTEL: KUBE***S (Fondo Grande-Folgaria) 

 

Hotel położony jest bezpośrednio przy stoku, oddalony jest ok 5 min autem od centrum 

miasteczka Folgaria.  Dysponuje restauracją self service z daniami kuchni typowo trydenckiej i 

włoskiej. Hotel posiada kameralne centrum spa z saunami fińską i turecką oraz jacuzzi z 

widokiem na góry, dodatkowo depozyt nart ogrzewany, wypożyczalnia nart i snowboardu oraz 

wi-fi w całym hotelu.   

Wszystkie pokoje są przestrzenne, komfortowo wyposażone w minibarek, balkon lub taras, a w 

łazienkach jest prysznic z masażem wodnym i suszarką do włosów. Ponadto do dyspozycji gości 

bar, sala TV i apreski przed hotelem. 

 

Termin pobytu:   10.02.2023-17.02.2023 piątek-piątek (7 nocy) 

   (rozpoczęcie pobytu kolacją, zakończenie pobytu    

   śniadaniem) 

 

Cena pobytu: za osobę w pokoju 2-osobowym = € 800 €  

zniżki na 3. i 4. łózko:  - dzieci do 3 lat bezpłatnie 

   - dzieci 3-7,99 lat 360 € (bez instruktora) 

   - dzieci 8-15,99 lat 640€ 

   - 16 lat i starsi 760 €  

   dopłata do pokoju 2 os. używanego przez 1 os. = 200 €, 

   dopłata do pokoju suite6= 175€/tydzień, suite4=140€, do pokoju  

   superior 105€/tydzień  

 

Cena zawiera:   7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania, obiadokolacje), instruktor, 

                                          6-dniowy skipass Skitour dei Forti z możliwością 1 dnia na  

   Paganella i Monte Bondone, wynajęcie stoku treningowego. 

       

Cena nie zawiera:  napoi do posiłków, ubezpieczenia i transportu z Polski, oraz   

   podatku klimatycznego 2 €/doba (zwolnione z opłaty są   

   osoby, które nie ukończyły 14 roku życia 
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