
Ośrodek narciarski PAGANELLA oferuje 50 km
różnorodnych i wspaniale przygotowanych tras na które
wywiozą nas nowoczesne wyciągi. Wyciągi dochodzą do

wysokości 2200 m n.p.m. 50 km bardzo dobrych i
różnorodnych tras wśród szczytów Dolomitów Brenta

zadowoli każdego narciarza. Karuzela narciarska
Paganella jest jedną z najbardziej atrakcyjnych w rejonie
Val di Sole. Nowoczesne kabiny, krzesła, brak orczyków,

długie, atrakcyjne, naśnieżane trasy, w tym 7 km trasa do
Fai Paganella, trasy dla początkujących i dzieci, dobrze

zaopatrzone schroniska… to idealne miejsce na narty. Na
trasach Paganelli trenuje amerykańska oraz norweska

kadra narodowa na czele z  Body Millerem Tedem Ligety
czy Akselem Svindalem. Trasy narciarskie czynne są od

grudnia do końca marca.
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PAGANELLA SKI AREA 

RODZAJE TRAS NARCIARSKICH:
Trasy łatwe - 11 km 

Trasy średniej trudności - 31 km
Trasy trudne - 7 km
www.paganella.net/

https://www.paganella.net/


HOTEL SELECT***S
 

ODLEGŁOŚCI:
TRENTO - 40 km

Kolej gondolowa Andalo Dos Pela - 400m
SKIBUS - 50m

 
www.hselect.it/pl/

Andalo
 Komfortowe, przestronne pokoje

Centrum spa, sauna,basen, jacuzzi
Sala zabaw dla dzieci

Pyszna kuchnia: śniadania, obiadokolacje
Bliskość kolejki gondolowej Andalo Dos Pela 

Lobby bar do dyspozycji gości
Centrum miejscowości Andalo 

TERMIN: 12-19.02.2023r.ANDALO / WŁOCHY

http://www.hselect.it/pl/hotel-select/the-hotel/
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CENNIK WYJAZDU
860 € + 1490 pln osoba dorosła

dla stałych uczestników 
Ski Academy Demo Team Poland

Cena nie zawiera:
 

– kosztów transportu
– ubezpieczenia OC, KL, NW

– napojów do kolacji
– dopłaty do pokoju 1 – osobowego (20€ dziennie)

 

Cena zawiera:
 

– 7-mio dniowy pobyt w hotelu
– zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 osobowych 

 wyposażonych w łazienkę, wc, balkon, telefon, radio 
– wyżywienie HB (half board):

obfity bufet śniadaniowy
obiadokolacja wybór z menu

(4 dania – bufet sałatkowy, zupa, drugie danie, deser)
– 6-cio dniowe szkolenie narciarskie 

(4 h na stoku dziennie + analiza video w hotelu)
–  korzystanie ze strefy SPA (sauny, siłownia)

– korzystanie z restauracji i pub’u w hotelu
– dla dzieci korzystanie z pokoju zabaw 

(wyposażony w zabawki, gry itp.)
– 6-cio dniowy skipass Paganella Ski Area.

– opłatę klimatyczną (2€/dziennie od osoby) 
– korzystania z Wi-Fi w hotelu

- parking przed hotelem
- bezpłatny skibus 

hotel -  kolej gondolowa - hotel
(przystanek przy hotelu 50m)

- kaucję za skipass (5€)

860 € + 1590 pln (osoba dorosła)
 dla nowych uczestników

Ski Academy Demo Team Poland

- opcja szkolenia 6-dniowego bez hotelu: 
- stali uczestnicy 1990 pln
- nowi uczestnicy 2090pln

 

- opcja hotelu bez szkolenia  - 860€
 

- cena dla dziecka: zniżki do 70% od ceny osoby dorosłej 
w zależności od wieku dziecka 

 



SZKOLENIE NARCIARSKIE
 

Szkolenie grupowe:
- grupy dziecięce 4-6 osób (5-12 lat)

- grupy dorosłych max 10 osób,
 

 - dla dzieci zdobywanie odznak  
sprawności narciarskich

 
Szkolenie 4 godziny dziennie na stoku

 
Codzienna analiza jazdy / videocoaching w hotelu

 
Poziomy grup szkoleniowych: 

komfortowy, zaawansowany, sportowy
 

Zawody narciarskie z elektronicznym
 pomiarem czasu

 
Dla uczestników szkolenia

 medale/puchary, certyfikaty, gadżety 
 

Zajęcia prowadzą profesjonalni instruktorzy
narciarstwa PZN, Mistrzowie Polski Instruktorów
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PRZYDATNE INFORMACJE

PROGRAM
 

Liczba dni w hotelu: 7
Liczba dni na nartach wraz ze szkoleniem: 6
Liczba godzin szkoleniowych dziennie: 4,5  - 

4 godziny na stoku oraz  analiza video w hotelu 
 

Plan dnia:*
7:00 – 10:00 – śniadanie w hotelu,
10:00 – zbiórka przy górnej stacji 

kolejki gondolowej Andalo Dos Pela 
10:00 – 14:00 – szkolenie narciarskie na Paganella Ski Area

14:00 – 16:30 – jazda dowolna, czas na swobodne
wdrożenie umiejętności nabytych podczas szkolenia,
16:30 – 18:00 – czas wolny, możliwość skorzystania z

sauny, spa itp,
18:30 – 20:00 – kolacja w hotelu,

20:00 – 22:00 – analiza video (omówienie techniki) 
 

*jest to przykładowy plan dnia – jesteśmy do Państwa dyspozycji i w
trakcie tygodnia dokładnie wszystko ustalamy. Wtorki/środy

przeznaczamy na apres ski oraz wieczór integracyjny.
 

Osoby mające specjalne życzenia związane z wyżywieniem
(wegetarianie, osoby uczulone itp.) proszone są

o zgłoszenie tego faktu na  min. 14 dni przed 

Na poniższych portalach możesz sprawdzić prognozę pogody:
www.snow-forecast.com

www.yr.no 

Najbliższe lotniska:

Koszt winietek (obowiązkowe dla korzystających 

Masz kłopot z transportem? Podróżujesz sam i/lub 

datą rozpoczęcia szkolenia.
 

 

Verona (131 km do Andalo),
Brescia (169 km do Andalo)

 

z autostrad w tych krajach):
Czechy 310 Czk (10 dni)
Słowacja 10 € (10 dni)
Austria  9.50 € (10 dni)

 

masz wolne miejsce w samochodzie? Napisz do nas!
 

ANDALO / WŁOCHY TERMIN: 12-19.02.2023r.

http://www.snow-forecast.com/

