
 

MADONNA DI CAMPIGLIO / PINZOLO 
 

           
 

Breguzzo to  malownicza miejscowość położona 20 km od wyciągów w Pinzolo, które są połączone z 

Madonna di Campiglio. Do Pinzolo nasz autokar dowozi narciarzy pod stok. 

Hotel Carlone *** http://www.hotelcarlone.it/homepage to wygodny, przestronny obiekt. 

Krótki spacer dzieli gości hotelowych od sklepów i innych obiektów użyteczności znajdujących się w 

centrum miasteczka. Hotel posiada 50 komfortowych pokoi 2, 3 i 4 osobowych. Charakterystyka obiektu 

jest odpowiednia dla rodzin, miłośników sportu, gór i wszystkich tych, którzy szukają spokoju i relaksu. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, telewizję satelitarną i telefon. Wśród otwartych przestrzeni 

hotelu, oprócz dużego tarasu, znajduje się sala konferencyjna, czytelnia z kominkiem, sala projekcyjna, 

pokój zabaw dla dzieci, duży bar, jadalnia, sala disco, ski room, oraz dostępne dla gości Spa: basen, sauna 

mokra i sucha. Pokoje dla naszych klientów dostępne w ostatnim dniu do godziny 18.00 

 

TERMIN:   15.02-23.02.2019 

Cena 1140 zł obejmuje: 

 
1.  Wyżywienie HB : 6 x śniadania wzmocnione + 6 x obiadokolacje z 1/4l wina i wodą min., 

 2.  6 pełnych dni na stokach  dni (6 noclegów w pokojach  2, 3, 4 osobowych wg. otrzymanej listy ), 

 3.  Ubezpieczenie NW, KL, bagaż - SKI  (AXA TUiR S.A., O/Katowice,),  

 4.  Licencjonowany pilot - rezydent, 

 5.  Dowóz na stoki i ze stoków do Piznolo +  2 x dojazd do stoków w Madonna di Campiglio, 

 6.  Impreza taneczna w hotelu, 

 7.  Transport autokarem LUX w obie strony  ( klimatyzacja, bar, video, WC ). 

 

Dzieci do 2 lat gratis ( pobyt z dwiema osobami dorosłymi w pokoju ) 

Dzieci od  2 - 10 lat - koszt pobytu 810 zł ( pobyt z dwiema osobami dorosłymi w pokoju ) 

 

  NA MIEJSCU PŁATNA DODATKOWO TAKSA KLIMATYCZNA -  9 euro za pobyt 

 

 UWAGA: wyjazd ok. 21.00, przyjazd do Breguzzo ok. 11.00 następnego dnia. 



      Powrót: wyjazd ok. 20.00, przyjazd do kraju ok. 10.00           

 

 

Skipassy - koszt: 

Skipassy  6 dni na stokach PINZOLO - 30 km tras- koszt: 

DOROSŁY  - koszt - 189 euro,  Junior ur. po 30.11.2002 r -132 euro 

Można do skipassu Piznolo za 31 euro w kasie dokupić 1 dzień jazdy na całym obszarze  SKIAREA 

Skipassy  6 dni na stokach SKIAREA- 150 km tras - koszt: 

DOROSŁY  - koszt - 266 euro,  Junior ur. po 30.11.2002 r - 186 euro 

                                        Cena skipassów zawiera już naszą zniżkę 

                                                Kaucja zwrotna 5 eur za skipass. 

                                     Podana cena zawiera juz zniżkę dla naszego biura 

             Można wykupić  za 10 euro dodatkową, siódmą kolację w ostatnim dniu pobytu.                 

     Obszar narciarski Madonna di Campiglio, Pinzolo i Val Rendena 

 
 



Ośrodek narciarski Madonna di Campiglio 

60 km tras - niebieskie 33 km, czerwone 20 km, czarne 7 km 

14 wyciągów krzesełkowych, 7 wyciągów orczykowych, 4 wyciągi linowe - gondole, 1 wyciąg linowy - 

duży wagon, najdłuższa trasa „Groste`” - 7 km, różnica poziomów 1000 m , średni stopień trudności 

najtrudniejsza trasa „Spinale Direttissima” - 1,9 km, różnica poziomów 600 m 

trasa Pucharu Świata „3-Tre”, 60% tras dośnieżanych za pomocą armatek 

oświetlony stok Miramonti - 470 m, różnica poziomów 185 m, przepustowość wyciągów - 30 700 os./h 

Ośrodek Narciarski Pinzolo 

Ponad 30 km różnorodnych wspaniałych tras, nowa kolejka do Madonny Di Campiglio, nowa trasa 

DoloMitica ze szczytu Doss del Sabion ( 2100 n.p.m.) do doliny ( 852 n.p.m.) 

Miejscowości:  

Madonna di Campiglio ( 1550 m n.p.m.)  

To najchętniej odwiedzany przez narciarzy prestiżowy ośrodek narciarski, położony w Dolinie Rendeny, na 

wysokości 1550 m. Wspaniały widok na szczyt Presanella i stoki Gruppo di Brenta. Raj dla mniej 

zaawansowanych narciarzy i zwolenników atmosfery dużych kurortów. Ośrodek dysponuje 26 tys. dość 

drogich miejsc noclegowych. Standard hoteli i apartamentów dobry lub bardzo dobry. Liczne bary, 

restauracje, sklepy, dyskoteka  uprzyjemniają pobyt. 

 

Pinzolo (800 m n.p.m.)  

Bardzo ładna miejscowość położona na terenie Naturalnego Parku Adamello Brenta, otoczona szcytami 

Dolomitów Brenta, oddalona od Madonny Di Campiglio 8 km, posiada własny ośrodek narciarski „ Doss 

Del Sabion”. Średniowieczne małe  miasteczko  pięknie położone w Dolinie Rendena na wysokości 785 m 

n.p.m. cieszy się ogromną popularnością ze względu na bliskość Madonny Di Campiglio. Nowe połączenie 

wyciągów narciarskich  z Madonną Di Campiglio jeszcze bardziej podkreśla popularność tego kurortu 

narciarskiego  
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