
Ferie Zimowe 2020 

Rodzinny Wyjazd Narciarski 

Włochy, Val di Sole, Dimaro 

Termin 8 – 15 luty 2020 r.  

Cena od 1490,00 zł/os.* 
* Dotyczy: zakwaterowania w pokoju min. 3 osobowym z dojazdem własnym, 

   uczestników Szkółki i wpłaty za całość do 30-11-2019 r. 

Dimaro, to miasteczko położone nieopodal stacji narciarskiej w obrębie Doliny Słońca – Val di Sole, wznosi 

się u stóp Dolomitów Brenta, gdzie rozpoczyna się Dolina Meledrio prowadząca do Folgarida i do Madonna  

di Campiglio. Jest to ściśle turystyczna miejscowość. Onegdaj osada pełniła strategiczną rolę, bowiem stała  

na straży traktu Campiglio, o czym świadczy zabytkowy Dom Celny. Jest tu także kilka wspaniałych przykładów 

kamiennych fontann oraz antyczne kościoły (Świętego Wawrzyńca z XV w., Św Jana Baptysty (z 1751r.)  

w przysiółku Carciato). Idąc w górę droga prowadzi do Passo di Campo Carlo Magno, skąd można łatwo dojść 

do bacówki Dimaro. Na wprost majestatycznych szczytów Dolomitów Brenta, pośród których wyróżnia  

się Sasso Rosso, bacówka oferuje gościom możliwość skosztowania smakowitych serów i wędlin miejscowej 

produkcji. 

Val di Sole – Dolina Słońca z pewnością zasługuje na swoją nazwę i w pełni oddaje charakter regionu –  

jest to najbardziej nasłoneczniona dolina alpejska. Warunki pogodowe są tutaj doskonałe, a śniegu nigdy  

nie brakuje. Dolina jest dość rozległa i obejmuje kilka terenów narciarskich: Folgarida, Marilleva oraz Peio, 

które są dogodnie połączone wyciągami. Sąsiednie ośrodki Madonna di Campiglio i Pinzolo oraz Passo Tonale  

i Ponte di Legno (w kompleskie Adamello Ski) są objęte wspólnym karnetem o nazwie Superskirama Dolomiti 

łącznie oferując ponad 380 km tras oraz 140 wyciągów. Trudność tras jest bardzo zróżnicowana. Przeważają 

jednak trasy niezbyt trudne, dlatego wizytę w tym ośrodku można polecić wyjeżdżającym na urlop z dziećmi. 

ORGANIZATOR 

Biuro Podróży DEPKA Travel,  

Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz  

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-166-25-08,  

Regon 320207868 

Wpis Organizatora Turystyki nr 14/16 

www.depka.pl  www.facebook.pl/bpdepka  

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA 
Dobrze nam znany z zeszłego roku Hotel Serena***, Via Gole 90, 38025 Dimaro TN, Włochy  

www.serena-hotel.com. Położony w centrum, bezpośredni przy przystanku bezpłatnego ski busa, Restauracja, 

zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-ro  osobowych z łazienką i TV SAT. Supermarket około 200 m. 

KOSZT WYJAZDU  
Dzieci, Dzieci - 1790,00 zł osoba 

Dorośli – 1790,00 zł osoba(cena dziecięca) 

W CENIE WYJAZDU 
Noclegi w pokojach 2, 3, 4-ro osobowych z łazienką i 

TV SAT; możliwość korzystania z sauny, sali 

telewizyjnej.  

Wyżywienie: śniadania w formie bufetu i 

serwowane obiadokolacje (dodatkowo płatne 

napoje do kolacji). 

Narciarnia, ubezpieczenie KL, NNW, opłata klimatyczna, wieczór filmowy i integracyjny. 

Opieka pilota/rezydenta, niepełnoletni - opieka wychowawcy.  

Gratis!!!: 

http://www.depka.pl/
http://www.facebook.pl/bpdepka
http://www.serena-hotel.com/


1 h dziennie o wyznaczonych godzinach instruktaż jazdy na nartach( od 8 roku życia).  

Zapisy przed śniadaniem w recepcji. 

Całodzienna opieka wychowawcy na stoku(dla dzieci i młodzieży potrafiącej jeździć). 

1 wyjście na kręgle. 

ZNIŻKI i DOPŁATY 

- Uczestnicy Szkółki i ich najbliższa rodzina, zniżka: 50,00 zł 

- Wpłata za całość do dnia 30.11.2019 r. zniżka: 50,00 zł 

- Dojazd własny zniżka: 200,00 zł 

- Dziecko do 12 roku życia z rodzicami w pokoju, zniżka 80,00 zł 

- Skipassy na 6 dni jazdy dopłata:  

FOLGARIDA MARILLEVA: 

230,00 Euro/os. dorosła, 

161,00 Euro/junior (ur. po 30.11.2003 r.), 

115,00 Euro/dziecko (ur. po 30.11.2011 r.); 

SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENNA: 

289,00 Euro/os. dorosła, 

202,00 Euro/junior (ur. po 30.11.2003 r.), 

145,00 Euro/dziecko (ur. po 30.11.2011 r.)

- Karnet os. dorosła + dziecko urodzone po 30.11.2011 r. koszt jak za os. dorosłą 

- Nauka, doskonalenie jazdy na nartach(od 8 roku życia), szkolenie 6 dni po 4 h – 100,00 EUR 

- Przedszkole narciarskie dla dzieci poniżej 8 roku życia, na zapytanie 

- Dopłata do pokoju jednoosobowego: 250,00 zł/pokój 

- Dopłata do pokoju dwuosobowego: 100,00 zł/pokój 

- Lunch na stoku - 60 EUR cały pobyt 

- Dodatkowo płatne napoje do obiadokolacji(wino, kawa, herbata, napoje słodkie), woda bezpłatnie 

- Wypożyczenie nart(wyjazd): dziecko/młodzież -  160,00 zł, dorosły 160,00 zł + kask 30,00 zł lub 70,00 EURO 

na miejscu 

- Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej SIGNAL IDUNA około 3% wartości wyjazdu 

 

INFORMACJE I ZAPISY 

Biuro Podróży DEPKA Travel ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, 

tel. 730-55-61-61, e-mail: travel@depka.pl 
 

Wyjazd: 7 luty 2019 r.(piątek) godz. 21:30, Kołobrzeg, Koszalin, Inna miejscowość po uzgodnieniu 

Powrót: 15 luty 2019 r.(sobota) około 23:30. 

PŁATNOŚĆ I REZERWACJA 
Zadatek 500 zł/os + Umowa. Reszta kwoty do zapłaty najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem. 

Wpłaty w: mBank 74-1140-2004-0000-3602-4583-0590, tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, za jaki wyjazd. 


