
 

 

 
 

 

Funivie Folgarida Marilleva+SKIAREA 

Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. popołudniowych, nocny przejazd do miejscowości Folgarida 

(Włochy). 

 

Dzień 2.  

Przyjazd do miejscowości Folgarida w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3 - 6.  

Śniadanie, całodniowy pobyt na stok Folgarida Marilleva (w wybrane 2 dni Skiarea). Białe 
szaleństwo na stoku. Powrót do hotelu, obiadokolacja + nocleg. 
 

Dzień 7.  

Śniadanie, wykwaterowanie i złożenie bagaży, przejazd na stok. Całodniowy pobyt na stoku. W 

godzinach popołudniowych powrót do hotelu, prysznic, obiadokolacja. Wyjazd w drogę 

powrotną.  

 

Dzień 8. 

Przyjazd do Nowego Sącza w godzinach popołudniowych.  

 

 

CENA: Skontaktuj się z nami! 
 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

- 5 noclegów w hotelu**/*** + wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje) 

- ubezpieczenie KL, KR,NWI,NWS; 

- dodatkowa obiadokolacja w dniu wyjazdu; 

-  

Cena nie zawiera: 

- 5-dniowe skipassy w Folgarida Marilleva+ 2 dni SKIAREA 

 



 

 

 

UWAGA!: 

Wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania ważnego min. 3 

miesiące paszportu lub dowodu osobistego wydanego tymczasowo.  

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może 

wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

***MARILLEVA-FOLGARIDA + 2 dni SKIAREA (Karnet umożliwia 
jazdę na połaczonych stokach Marillevy, Folgaridy, Madonny di Campiglio 
i Pinzolo.) 
 
MARILLEVA-FOLGARIDA 

Nowoczesna stacja narciarska, powstała z połączenia dwóch odrębnych niegdyś ośrodków. Z dołu 

doliny (Marilleva 900) kursuje gondola, można także podjechać autem do wyżej położonych stacji 

Marilleva 1400 i Folgarida 1300 i 1400. Powyżej dominują wyciągi krzesełkowe, które docierają 

na trzy położone obok siebie szczyty (2092-2179 m n.p.m.). Zasadniczo większość stoków opada 

w stronę Val di Sole, ale istnieje także zjazd (i wyjazd) w kierunku przeciwnym – do Madonny di 

Campiglio i Pinzolo. Dzięki temu połączeniu tworzy się ogromny ośrodek narciarski ze 150 km 

tras. Mapa: www.ski.it 

ogółem 62 km tras (bez Madonny di Campiglio) 

Przepustowość wyciągów: 32 400 os./godz. 

Wyciągi 

gondole i koleje linowe: 7 

wyciągi krzesełkowe: 14 

orczyki: 5 

Trasy 

13% trudnych 

49% średnich 

38% łatwych 

  

SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO – PINZOLO  

Madonna di Campiglio to jedna z najsłynniejszych stacji narciarskich w Alpach. Wyciągi i trasy 

położone są na zboczach Masywu Brenta, a po drugiej stronie doliny na zboczach Masywu 

Presanella. W najniższym punkcie doliny obydwa systemy tras łączą się ruchomą taśmą dzięki 

czemu można przemieszczać się pomiędzy nimi. Najdłuższy przejazd (z Groste do Madonny) to 

niemal 8 km (licząc niemal płaską końcówkę). Strona wschodnia: w Masywie Brenta, (szczyt 

Grosste – ok. 2500 m n.p.m.): trasy dłuższe i wyżej położone (różnica wzniesień ok. 900 m). 



 

 

Większość tras łagodnych i szerokich. Strona zachodnia: Masyw Pressanella (szczyty Paradalago 

– 5 Laghi): trasy o większym stopniu trudności. Ta część stacji narciarskiej połączona jest 

wyciągiem z obszarem Val di Sole (Folgarida). Z kolei Pinzolo to stacja narciarska usytuowana 

pod szczytem Cima Tossa w Masywie Brenta połączona z Madonną di Campiglio nową 

panoramiczną gondolą Pinzolo Campiglio Express. Najwyższy szczyt stacji to Dos del Sabion na 

wysokości 2100 m n.p.m. Różnica wzniesień jest znacznie większa niż w przypadku Madonny di 

Campiglio. Zjazd z góry na sam dół to ponad 8 km (pół na pół trasa czerwona i niebieska). W 

górnej części terenów narciarskich znajdują się wyłącznie trasy czerwone, w większości szerokie i 

znakomicie przygotowane. 2 trasy czarne dla prawdziwych ekspertów. Bardzo mała liczba 

narciarzy sprawia, że jest to raj dla zaawansowanych miłośników zjazdów lubiących nieco 

poszaleć. 

 

ogółem 90 km tras (150 km wraz z Marillevą i Folgaridą), przepustowość wyciągów: 56 400 

os./godz. 

 

Wyciągi  

gondole i koleje linowe: 10 

wyciągi krzesełkowe: 19 

orczyki: 5. 

 

Trasy  

15% trudnych 

47% średnich 

38% łatwych 

 

 

 

 

 


