
RODZINNE FERIE NA NARTACH 
PAGANELLA: 31.01.2016 -7.02.2016
NIEDZIELA – NIEDZIELA

SKI INFO
Paganella to miejsce, które pierwszy raz zobaczyło narciarzy na swoich terenach (zjazd w lasach z Dosso Larici do Fai della 
Paganella) na początku XX w. Teren narciarski Paganella przez wielu uważany jest za obszar z najpiękniejszymi widokami 
w rejonie Trentino. Korzystamy tu z 50 kilometrów, zróżnicowanych tras narciarskich (40 km średnich, 3 km łatwych i 7 
kilometrów trudnych), które w 98% są do śnieżane. Jazdę umożliwia sieć nowoczesnych wyciągów narciarskich. Ośrodek 
położony jest na wysokościach 1033 m n.p.m. - 2125 m n.p.m. Nie brakuje tu również atrakcji poza narciarskich np. 
lodowisko, restauracje, puby itp...
www.paganella.net

ZAKWATEROWANIE
Alpenresort Belvedere Wellness & Beauty **** położony w miejscowości Molveno, nad krystalicznie czystym jeziorem i 
oddalony jest od ośrodka narciarskiego o 4 kilometry. Budynek dysponuje 56 przestronnymi pokojami łazienkami. 
Restauracja w hotelu proponuje swoim gościom tradycyjną kuchnię włoską z podkreśleniem smaków regionu. W hotelu 
dostępny jest wellness center z krytym basenem i oddzielnym basenem dla dzieci, wanną z hydromasażem, sauną fińską i 
parową, biosauną, rwącą rzeką, grotą z hydromasażem, ścieżką Kneippa oraz kącikiem relaksu.
www.belvedereonline.com

SZKOLENIE NARCIARSKIE  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności 
narciarskie. Zajęcia prowadzone są na każdym poziomie zaawansowania od pierwszych kroków na nartach poprzez 
technikę carvingowa, elementy jazdy sportowej, aż po techniki jazdy pozatrasowej - freeride. Szkolenie odbywa się 
codziennie w dwóch blokach czasowych (przedpołudniowym i popołudniowym), gdzie I część merytoryczną stanowią 
ćwiczenia dydaktyczne, a w II części skupiamy się na zastosowaniu nowo wprowadzonych elementów w jeździe 
terenowej. Grupy podczas zajęć liczą max 8 osób i dobrane są pod względem umiejętności narciarskich. Każdy dzień 
narciarski rozpoczynamy kompleksową rozgrzewką, często przy muzyce. Prowadzimy również grupy początkujące dla 
osób rozpoczynających przygodę z narciarstwem. W trakcie zajęć wykorzystujemy szereg pomocy dydaktycznych np. 
narty typu short. W grupach zaawansowanych wprowadzamy elementy jazdy sportowej. Dzieci zaczynamy szkolić od 4 
roku życia. Grupy dziecięce są małymi grupami dobieranymi pod względem wieku i umiejętności.

SZKOLENIE DLA DZIECI 
Jazdę i    szkolenie narciarskie zaczynamy z  dziećmi czteroletnimi. Grupy dziecięce są małymi grupami, którymi opiekuje 
się instruktor specjalizujący się w  szkoleniu najmłodszych. Zajęcia nauczające na    stoku, oparte są głównie o  nauczanie 
przez zabawę. Szkolenie wspomagane jest użyciem wielu pomocy dydaktycznych, tak aby przekonać dzieci, że pomimo 
„ciężkiego sprzętu”, narciarstwo może sprawiać dużo przyjemności. Czas ćwiczeń i ich ilość jest dostosowana do 
możliwości maluchów. Szkolenie dziecięce odbywa się w  takich samych godzinach jak szkolenie dorosłych. Jedynie w 
niektórych dniach może być skrócone, ze  względu na  mniejsze możliwości fizyczne maluchów. W innych przypadkach 
szkolenie zaczyna się wspólną rozgrzewką o  godzinie 9:00, po której zajęcia trwają do  godziny 12:30. Po godzinnej 
przerwie (podczas której dzieci znajdują się pod opieką rodziców) następuje druga część szkolenia, trwająca do  godziny 
15:30-16:00, kiedy to rodzice odbierają swoje pociechy w ustalonym miejscu.

PAKIETY SAFESKI DLA DZIECI  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci podczas szkolenia narciarskiego, wprowadziliśmy 
pakiety SAFESKI, dla każdego dziecka biorącego udział w szkoleniu. Pakiet taki zawiera wyróżniającą koszulkę, naklejkę na 
kask dla zapisania nazwiska i numeru telefonu rodzica oraz opaskę odblaskową. 

DLA DZIECI PODCZAS POBYTU 
Szkolenie narciarskie dla dzieci od 4 roku życia 
Małe grupy dobrane pod kątem wieku i umiejętności najmłodszych 
Opieka i szkolenie prowadzone przez doświadczonych Instruktorów SITN PZN 
Pakiety SAFESKI: wyróżniające koszulki podczas zajęć na stoku, naklejki na kaski, opaski odblaskowe  
Zawody w slalomie gigancie na specjalnie zarezerwowanym i dobranym stoku aby nawet najmłodsze dzieci mogły wziąć 
udział ( np. z pomocą instruktora lub rodzica) 
Obecność maskotki SKIACTIVE podczas zawodów ( królik SKIACTIVEK)
Dyplomy dla każdego podsumowujące nabyte umiejętności narciarskie 
Pamiątkowy, złoty medal dla każdego dziecka
Popołudniowy program animacji dla dzieci w hotelu ( zabawy, kreatywne i ruchowe) 
Wieczorny turniej kinect playstation 
Hotel z udogodnieniami dla dzieci ( pokój zabaw, basen) 

  

http://www.paganella.net/


ŚWIADCZENIA
7 noclegów w hotelu **** w  pokojach z łazienkami
Drink powitalny – kieliszek wyjątkowego Prosecco
Śniadania w formie bogatego bufetu
Obiadokolacje - serwowane, obiadokolacje z możliwością wyboru dań
Korzystanie z wellness center 
Korzystanie z basenu
Popołudniowy program animacji dla dzieci SKIACTIVE
6-dniowy karnet narciarski – na teren narciarski Paganella Ski
Ubezpieczenie NW, KL, OC – profesjonalne ubezpieczenie narciarskie, obejmujące również koszty akcji ratowniczej z 
udziałem śmigłowca
Całodniowe szkolenia narciarskie - w grupach max. 8 osobowych, prowadzone przez instruktorów narciarstwa SITN 
PZN, połączone z videofilmowaniem uczniów podczas zajęć oraz wieczorną videoanalizą materiału filmowego Zawody 
narciarskie w slalomie gigancie z elektronicznym pomiarem czasu dla wszystkich uczestników wyjazdu
Biuro zawodów z losowaniem numerów startowych
Dyplomy, medale, puchary – dla zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach 
Testy wyselekcjonowanych nart FISCHER z kolekcji 2015/2016
SKIACTIVE apres ski party - popołudniowa impreza tuż po nartach, w butach narciarskich przy alpejskiej muzyce i 
regionalnych trunkach
Strefa relaksu SKIACTIVE wydzielony teren z prywatnymi leżakami i nagłośnieniem wyłącznie do dyspozycji klientów 
SKIACTIVE

CENA ZE SZKOLENIEM NARCIARSKIM CENA BEZ SZKOLENIA NARCIARSKIEGO 
 
osoba dorosła w pokoju dwuosobowym          osoba dorosła w pokoju dwuosobowym 
850 PLN + 760 EUR  390 PLN + 760 EUR
 
dzieci jako 3 i 4 osoba w pokoju z 2 os. dorosłymi  dzieci jako 3 i 4 osoba w pokoju z 2 os. dorosłymi 
850 PLN + 670 EUR dzieci 13-16 lat  390 PLN + 670 EUR dzieci 13-16 lat
850 PLN + 580 EUR dzieci 9-12 lat  390 PLN + 580 EUR dzieci 9-12 lat
850 PLN + 550 EUR dzieci 6-8 lat  390 PLN + 550 EUR dzieci 6-8 lat
850 PLN + 470 EUR dzieci 4-5 lat   390 PLN + 470 EUR dzieci 4-5 lat
15 EUR dzieci 0-3 lat   15 EUR dzieci 0-3 lat
 
dopłata do pokoju jednoosobowego
126 EUR/pobyt
 

CENA NIE OBEJMUJE
dojazdu
napojów do obiadokolacji
kaucji za karnet narciarski 5 EUR
korzystania z dodatkowych zabiegów w wellness center

UWAGI
Szkolenia dla dzieci powyżej 4 roku życia
We Włoszech dzieci do 14 roku życia obowiązuje jazda w kaskach
SKIACTIVE zaleca jazdę w kaskach narciarskich i ochraniaczach na kręgosłup
 
KONTAKT
Katarzyna Żmuda +48 796 472930 / katarzyna@skiactive.com


