ANCORA- BIURO TURYSTYCZNE
42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 18/20 tel. 34 365 26 29
ING BSK 19 1050 1142 1000 0022 9802 6671

NARTY I GORĄCE ŹRÓDŁA
Hotel Biancaneve ***
Via Casarotti, 110; 38024 Cogolo di Pejo
Val di Sole 38024 (TN) ITALIA
Tel. +39 0463.754100 - Fax. +39 0463.746816
www.hotelbiancaneve.com

TERMIN: 08.03.2019 – 16.03.2019
KATEGORIA
***
REGION
Trentino – Val di Sole
POŁOŻENIE
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 (www.termedipejo.it )

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 SKI-alpinizmu..
20 metrów od hotelu wyciąg narciarski Biancaneve dla początkujących z placem zabaw i
rozrywki dla dzieci.
PEJO FONTI
Miejscowość zawieszona między górami a niebem na wys.1400 m wraz z otaczającymi ja
szczytami tworzy wręcz bajkową scenerię. Trasy narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie
długie i widokowe zjazdy, świetne dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy, ale
i zaawansowani 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 8 km nartrostada obfitująca we wspaniałe widoki.
Pejo jest wprost idealne na rodzinne uprawianie narciarstwa…….idealne dla amatorów
fotografowania gór.
Stoki w Pejo ze swoim malowniczym położeniem i chillout'ową atmosferą stanowią ciekawą
alternatywę dla wielkich centrów narciarskich. Całkowita długość tras może nie imponuje
(20km), ale możliwość wjazdu na 3000 m szklaną gondolką zabierającą do nawet do 100 os.
zapewni niesamowite wrażenia. Z tej wysokości prowadzi jedna z najciekawszych tras w całych
Dolomitach o długości 8km i przewyższeniu 1600m.
SERWIS HOTELOWY
Recepcja, holl, restauracja, bar, sala kominkowa, winda, sala TV, centrum Wellness-Spa.
Do dyspozycji depozyt sprzętu narciarskiego z grzałkami na buty, Wi-Fi w całym hotelu gratis.
DLA DZIECI
Sala gier i zabaw – baby room, salka do podgrzewania „papek” dla niemowląt.
POKOJE
23 pokoje 2 ,3, 4, 5 osobowe urządzone w tradycyjnym góralskim stylu z pełnym węzłem
sanitarnym ( łazienka z prysznicem i suszarka), TV Sat, telefonem, sejfem, większość z
balkonem.

WYŻYWIENIE
 Śniadanie w formie urozmaiconego bufetu (wędliny, jajka, sery, płatki, jogurt, ciasta,
napoje ciepłe, soki)
 Obiadokolacje serwowane do stolika ( 2 menu do wyboru) , bufet sałatkowy, deser, woda
Pejo w karafce.
!!! Wszystkie inne napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
REKREACJA
Centrum WELLNESS - SPA w cenie hotelu 3 wejścia ( sauna fińska , łaznia turecka, bio sauna,
sala relaksu, herbatki ziołowe)
PARKING
Niestrzeżony( bezpłatny) bardzo duży – autokary i samochody osobowe.

UWAGI :
- zakwaterowanie od 15.00 -- wykwaterowanie do 9.00
Bardzo bogaty program ramowy :
 Aperitif powitalny
 Degustacja regionalnych serów i specka – Pejo paese - w Azienda Agricola CASA
NOVA - połączona z zakupami
 Uroczysta kolacja regionalna przy świecach - „Smaki Trentino”
 Wieczorek taneczny
 Wieczorki w disco – pub Virgin 50 m od hotelu, możliwość PIZZA PARTY
odpłatnie
 Degustacja GRAP – słynnej destylarni MARZADRO – prezentacja i historia
produkcji.

CENA: 2770 zł – przy grupie 40 os. płacących
CENA: 2970 zł – przy grupie 30 os. płacących
CENA: 3120 zł – przy grupie 15 os. płacących
( transport małym autokarem)

CENA ZAWIERA:
- transport autokarem,
-7 noclegów z wyżywieniem HB,
- ubezpieczenie KL, NNW, OC SPORT
- 6 dniowy SKIPASS,
- opiekę pilota – instruktora,
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny


Dopłata do pok. 1 os – 470 zł/pobyt

!!! Taksa klimatyczna obowiązkowa ok. 1,50 € / dzień za każda os. powyżej 14 lat - nie jest zawarta w cenie

CENA NIE OBEJMUJE :
- innych napojów do obiadokolacji,
- taksy klimatycznej,
- ew. dopłaty do pok. 1 os. ,

 Ski Pass -

SUPERSKIRAMA

- 6 dni obejmujący:

2 dni Pejo 3000 + 4 dni SUPERKIRAMA - dowolnie w całym VAL DI
SOLE - 380 km tras :
Madonna di Campiglio – Marilleva – Folgarida – Pinzolo – Tonale –
Ponte di Legno

Chwila relaksu po intensywnie spędzonym dniu na nartach !

Godziny otwarcia: 14.00 – 19.00 ; środy 10.00 – 22,00
Oferta specjalna dla naszych grup :
 1 wejście SPA - € 15,00 ; karnet 3 wejścia - € 35,00
 Gorące błota z kapielą termalną - € 35,00 ; karnet 3 wejścia - € 75,00
 Masaże AYURWEDYJSKIE - 10% zniżki
 Kuracje Idropiniche ( Pijalnia Wód ) - € 1,00
Termy w Pejo - wody geotermalne w Parku Narodowym Stelvio
Termy w Pejo są usytuowane na terenie chronionego obszaru Parku Naturalnego Stelvio, w
kwitnącej zdrowiem alpejskiej dolinie na wysokości 1400 m n.p.m., nad którą unoszą się szczyty
masywu Ortles-Cevedale, otoczonej alpejskimi jeziorami, strumieniami i kaskadami.
Woda uzdrowiskowa w Peio jest znana i ceniona od 1600 roku. Z gór i lodowców
wypływają trzy rodzaje cennej wody mineralnej wykorzystywane do celów uzdrowiskowych.
Woda jest stosowana w leczeniu chorób dróg oddechowych, chorób krążenia,
dermatologicznych.
Każda z wód ma inny skład soli, jonów i naturalnego gazu, od których zależą jej efekty
zdrowotne:
 Fonte Alpina: bardzo lekka woda oligomineralna, pijąc regularnie korzystnie wpływa na
usuwanie zanieczyszczeń, w szczególności kwasu moczowego i "przepłukuje" drogi
moczowe usuwając kamienie i piasek
 Antica Fonte: woda średnio-mineralna, żelazisto-węglowa, picie wody sprzyja
łagodzeniu kwasów trawiennych i regulacji ruchu jelit, natomiast kąpiele mają silne
działanie przeciwzapalne w odniesieniu do stawów i skóry.
 Nuova Fonte: woda mineralna wodorowęglanowa, wapniowo-magnezowa, żelazista,
naturalnie musująca, poprawia krążenie, obieg limfy i mikrokrążenie, jest skuteczna w
leczeniu dróg oddechowych usuwając katar i obkurczając naczynia.

Zabiegi przy użyciu wód mineralnych w Peio leczą schorzenia stawów, krążenia żylnego i
limfatycznego, skóry, dróg oddechowych, układu trawiennego i dróg moczowych w sposób
naturalny i bez ubocznych skutków.
Wielką nowością w termach Pejo jest BŁOTO LECZNICZE…
Błotna kuracja przy użyciu specjalnej glinki z dodatkiem mineralnej wody sodowo-żelazistej
pochodzącej ze źródła Nuova Fonte łagodzi stany zapalne stawów i usuwa skurcze
mięśniowe.
Mieszanka mineralnej wody z glinką, podgrzana do temperatury 45°C, umożliwia wchłonięcie
przez organizm soli obecnych w wodzie mineralnej i jednocześnie pokrywa całe ciało, a
nagromadzone ciepło usuwa skurcze mięśniowe. Jeden cykl kuracji pozwala na uzyskanie
przedłużonego efektu przeciwbólowego.
I to jeszcze nie wszystko… przyjdź i zobacz odnowione i rozbudowane obiekty uzdrowiskowe w
Pejo wzbogacone o nowe obszary przeznaczone na kuracje uzdrowiskowe i zabiegi wellness…
po nartach możesz się zrelaksować w nowej strefie wellness obejmującej fińską saunę, biosaunę,
rzymską łaźnię, kąpiel w parze, hydromasaż, kaskadę szyjną, ścieżkę Kneippa, kaskadę lodową,
prysznice emocjonalne, prysznice szkockie, strefy relaksu i ziołowych napojów!

