
DOOKOŁA TRZECH SZCZYTÓW LAVAREDO

Padola – Comelico – Dolomity Sesto

Termin: 13.01–22.01.2023  

Symbol imprezy: NDL 01

Cena: zależna od wybranego wariantu zakwaterowania.

Zaliczka: 1 050 PLN

Padola  (1215  m  n.p.m.),  urocza  osada  górska  położona  w  rozległej  dolinie  Val  Grande.
Padola  jest  głównym  ośrodkiem  turystycznym  Comelico,  ponad  którym  dominują  ostre
szczyty Dolomitów Popera i Monte Aiàrnola. Ośrodek narciarski Padola – Ski Area Comelico
połączony jest z dużym resortem narciarskim 3 Zinnen po stronie Południowego Tyrolu.

Ośrodek narciarski Szczyty "Tre Cime" oraz Dolomity Sesto tworzą niepowtarzalną scenerię.
Rejon  narciarski  koncentruje  się  tutaj  wokół  5  głównych  miejscowości  San  Candido,
Dobbiaco, Villabassa, Padola i Moso. Nie ma tu kolejek do wyciągów i wielkich tłumów na
stokach. Będąc tutaj nie można odpuścić wyprawy szlakiem „Giro delle Cime” poprzez góry
Helm,  Stiergarten,  Rotwand,  Kreuzberg  i  ośrodek  narciarski  Val  Comelico.  Wycieczka  na
nartach zajmuje cały dzień, a do przebycia jest 34 km i 5,6 km różnicy wzniesień, 5 szczytów i
3  doliny.  Zdecydowanie  dużym  wyzwaniem  dla  doświadczonych  narciarzy  czy
snowboardzistów będzie najbardziej stroma trasa we Włoszech „Holzriese”, o nachyleniu do
72%. Jest to wspaniałe miejsce dla koneserów białego szaleństwa. Spektakularny krajobraz
nie pozwoli na długo o sobie zapomnieć, nie bez powodów region ten został wpisany na Listę
Światowego  Dziedzictwa  UNESCO.   Karnet  narciarski  3  Zinnen  oferuje  115  km  świetnie
przygotowanych tras o różnej trudności i  otwiera dostęp do wszystkich wyciągów i tras w
ośrodku narciarskim Tre Cime Dolomity. Wybierz się na góry: Helm, Stiergarten, Rotwand,
Haunold i  Ski  Area Comelico.  Możesz też  korzystać  z  wyciągów Prags,  Rienz Skicenter w
miasteczku  Dobbiaco,  Waldheim  w  miasteczku  Sesto  i  Kreuzberg,  a  wszystko  razem
połączone w jeden kompleks stoków o różnym stopniu trudności.

Warianty zakwaterowania:

 3 500 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 2-3 osobowym
 4 500 PLN osoba dorosła zakwaterowana w pokoju 1-osobowym (ilość ograniczona)

 GRATIS dzieci do 2 lat zakwaterowane z dwoma dorosłymi 
 2 450 PLN dzieci do 6 lat zakwaterowane z dorosłymi
 2 950 PLN dzieci do 15 lat zakwaterowane z dorosłymi



Cena zawiera:

 7  noclegów  w  hotelu***  zgodnie  z  wybranym  wariantem  zakwaterowania  w
pokojach z łazienką (suszarka do włosów), telewizorem,telefonem oraz dostępem do
Wi-Fi;

 wyżywienie  –  obiadokolacja  w  dniu  przyjazdu;  podczas  całego  pobytu:  śniadania
(bufet) i obiadokolacje (dwa dania ciepłe, bufet sałatkowy, deser); 

 śniadanie oraz jednodaniowy obiad w dniu wyjazdu;
 opiekę pilota - rezydenta;
 przejazd komfortowym autokarem na trasie Opole – Padola – Opole;
 ubezpieczenie  UNIQA MULTITRAVEL;
 opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
 opłatę pobytową;
 podatek VAT.

Cena nie zawiera:

 karnetu narciarskiego;
 napojów do obiadokolacji innych od wskazanych w ofercie.

Uwagi:

 Przyjazd do hotelu w godzinach południowych w sobotę 14.01.2023. Zakwaterowanie
od godziny 14.00.

 W sobotę 21.01.2023 po śniadaniu wykwaterowanie do godz. 10.00. Czas wolny  do
obiadu.  Przejazd  do  San  Candido  (Innichen),  kameralnej  osady  z  historycznym
centrum i widokami na monumentalne szczyty Dolomitów. Kolegiata S. Candido jest
jedną  z  najbardziej  znanych  budowli  sakralnych  na  obszarze  Alp  Wschodnich.
Bazylikowa, trzynawowa budowla wznoszona była przez Lombardzkich mistrzów od w
XIII wieku, aż po najmłodsze elementy architektury z 1415 roku. Powrót do autokaru i
wyjazd do kraju.  Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.

 Przyjazd do kraju w niedziele 22.01.2023 w godzinach porannych.

 Wyjazd  połączony  jest  równolegle  z  programem  trekkingowym  na  rakietach
śnieżnych. Patrz w dziale trekking – Kryształkowe szlaki. Możliwość uczestniczenia w
trekkingu  z  dowolnym  wyborem  dnia  za  dodatkową  opłatą  na  miejscu  za
przewodnika górskiego –  20 EUR (dzień/osoba).  Możliwe jest  także  wypożyczenie
rakiet śnieżnych na miejscu – 10 EUR (dzień/osoba).



Ceny karnetów narciarskich – skipass  3 Zinnen

Ośrodek narciarski obejmuje 115 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności 

Uwagi dotyczące karnetu:

 Aby otrzymać zniżki dla seniorów, juniorów lub niemowląt należy osobiście okazać w
biurze sprzedaży karnetów własny dowód osobisty. 

 Dzieci  urodzone  po  28.11  2012  roku  i  później  otrzymują  skipass  gratis  łącznie  z
zakupionym karnetem przez osobę dorosłą – opiekunem.


