Adventure Snow
FAMILY Camp
17-24.03.2018

TRENTINO – VAL DI SOLE

LOKALIZACJA- PEJO FONTI – VAL DI SOLE
Miejscowość zawieszona między górami ,a niebem na wys.1400 m.
wraz z otaczającymi ją szczytami tworzy wręcz bajkową scenerię.
Trasy narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie długie i widokowe
zjazdy, świetne dla początkujących
i średnio zaawansowanych
narciarzy, ale zaawansowani z pewnością nie będą się tu nudzili.
Nowością z 2011 jest kolej górska z Pejo Tarlenta na Ortles Cevedale
(ponad 3000m n.p.m.) z którego rozpoczyna się jedna z
najciekawszych tras w całych Dolomitach o długości 8km i
przewyższeniu 1600m. obfitująca we wspaniałe widoki.
Pejo jest wprost idealne na rodzinne uprawianie narciarstwa, bliskość
380 km tras w regionie całej Doliny Słońca czyni go jeszcze bardziej
atrakcyjnym

PEJO FONTI – VAL DI SOLE

ZAKWATEROWANIE

w Hotelu Biancaneve ***
Komfortowy hotel z zapleczem odnowy biologicznej Wellness-Spa
położony w malowniczej miejscowości Cogolo di Pejo na wysokości
1200 m n.p.m. u podnóża Parku Narodowego Stelvio, w otoczeniu
Dolomitów, 400 m od centrum przytulnego miasteczka i zaledwie 2,5
km. od słynnych źródeł termalnych – TERME di PEJO.

ZAKWATEROWANIE

w Hotelu Biancaneve ***
Optymalna lokalizacja miasteczka pozwala na korzystanie z terenów
narciarskich całej Doliny Słońca. Doskonałe połączenie skibusem.
Zaledwie 2,5 km od stoków narciarskich w Pejo, 8 km od Marillevy,
20 km od Tonale i 10 km od Daolasy - gondoli przerzutowej na
SKIAREA: Marilleva-Folgarida-Madonna di Campiglio.
W Cogolo di Pejo można uprawiać narty biegowe, a na zboczach Pejo
Fonti istnieją dogodne warunki do narciarstwa zjazdowego i skialpinizmu.
20 metrów od hotelu znajduje się wyciąg narciarski Biancaneve dla
początkujących z placem zabaw i rozrywki dla dzieci.

Pokoje i Serwis
Hotelu Biancaneve ***
Do dyspozycji gości oferujemy 2 ,3 i 4 -osobowe pokoje urządzone w
tradycyjnym góralskim stylu z pełnym węzłem sanitarnym ( łazienka z
prysznicem i suszarka), TV satelitarna, telefon, sejf.

Ponadto: recepcja, holl, restauracja, bar, sala kominkowa, winda,
sala TV, centrum Wellness-Spa oraz depozyt sprzętu narciarskiego z
grzałkami na buty.
W całym hotelu jest dostępne bezpłatne Wi-Fi

WYŻYWIENIE
 Śniadanie w formie urozmaiconego bufetu (wędliny, jajka, sery,
płatki, jogurt, ciasta, napoje ciepłe, soki)
 Podwieczorek dla dzieci
 Obiadokolacja serwowane do stolika ( 2 menu do wyboru) , bufet

sałatkowy, deser, woda Pejo w karafce (wszystkie inne napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne).

ATRAKCJE


Szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dzieci i dorosłych



Jazda nocna



Zawody z nagrodami

ATRAKCJE
 Welness & SPA w hotelu (sauna fińska , łaznia turecka, bio
sauna, sala relaksu, herbatki ziołowe, solarium- odpłatnie),

 Park wodny – Terme di Pejo (2,5km od hotelu)

ATRAKCJE
 Sala zabaw dla dzieci

 Gimnastyka GYM Generation

 Animacje wieczorne dla dzieci z instruktorami

PLAN SZKOLENIA NARCIARSKIEGO/
SNOWBOARDOWEGO I ANIMACJI
Dzieci 2-4 lata
10:00-12:00
animacje na stoku/
gry i zabawy w sali
zabaw/ gimnastyka

Dzieci i młodzież
4-16 lat

Dorośli

10:00-12:00 -szkolenie
narciarskie/
snowboardowe

10:00-12:00 -szkolenie
narciarskie/
snowboardowe

13:00-15:00 -szkolenie
narciarskie/
snowboardowe i
animacje na stoku

13:00-15:00 -szkolenie
narciarskie/
snowboardowe

17:00-18:00- animacje
wieczorne/ gimnastyka

DOŚWIADCZENIE
Ponad 17 lat doświadczenia w branży eventów, organizacji obozów,
wyjazdów rodzinnych oraz zielonych szkół dla dzieci i młodzieży
sprawia, że czujemy się świetnie w tym co robimy.

Ogromna praktyka, poparta wiedzą, umiejętnościami i pasją
zapewnia stworzenie niezawodnego programu wyjazdu, który dzieci i

dorośli wspominają przez lata.

KADRA
Nasi instruktorzy i wychowawcy to doświadczona kadra, pełna pasji i
miłości do aktywnych form wypoczynku, to ludzie pragnący dzielić się
tym co najlepsze ze swoimi podopiecznymi.


Kasia/ Katie



Marta



Aga



Karna



Michał / Hadzaj



Grzesiu



Kuba

Pakiet dla dzieci
Wiek

Cena /

0-2 lata

2-4 lata

4-8 lat

8-12 lat

12-16 lat

Pakiet
podstawowy

Pakiet
standard

Pakiet full

Pakiet full

Pakiet full

gratis

400 euro

750 euro

900 euro

1000 euro

1dziecko Dzieci śpiące w Przy 2
1 łóżku z
osobach
rodzicami
dorosłych
w pokoju

Przy 2
osobach
dorosłych
w pokoju

W pokoju
3-4
osobowym

W pokoju
3-4
osobowym

Pakiet podstawowy: zakwaterowanie; wyżywienie; gadżety od Adventure Camp

Pakiet standard: pakiet podstawowy + zajęcia na stoku/ animacje z instruktorami
w godz. 10:00-12:00;
Pakiet full: pakiet standard + Ski pass + grupowe szkolenie narciarskie/
snowboardowe w godz. 10-12:00 i 13:00-15:00 +animacje wieczorne 17:00-18:00

Pakiet dla dorosłych
Rodzaj
pakietu

Pakiet Podstawowy:

Pakiet Standard

Pakiet full

Cena / 1osobę
dorosłą

790 euro

1000 euro

1200 euro

Pakiet podstawowy: zakwaterowanie; wyżywienie; Wellness & SPA w hotelu- 3
wejścia (sauna fińska , łaznia turecka, bio sauna, sala relaksu, herbatki ziołowe,
solarium- odpłatnie), Termy di Pejo -1 wejście; gadżety od Adventure Camp

Pakiet standard: pakiet podstawowy + Ski Pass COMBI-PEJO 6 dni obejmujący:
4 dni Pejo 3000 + 2 dni SUPERKIRAMA - dowolnie w całym VAL DI SOLE - 380 km
tras : Madonna di Campiglio – Marilleva – Folgarida – Pinzolo – Tonale –
Ponte di Legno
Pakiet full: pakiet standard + grupowe szkolenie narciarskie/ snowboardowe z
instruktorem w godz. 10-12:00 13:00-15:00;

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW:
Katarzyna Załęska: 536 241 337

mail:adventurecamp@estancia.pl

FB: Adventure Camp

*liczba miejsc ograniczona

