
Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
ARCANGELO *** 
Pelizzano

hotel:  Ten uroczy, rodzinny hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Pelizzano, położonej 4 km od Mezzany oraz 5 km od 
stoków narciarskich w Marillevie.  Na stoki można dostać się bezpłatnym miejskim skibusem, który odjeżdża z 
przystanku oddalonego o 100 m od hotelu. To, co wyróżnia hotel Arcangelo, to z pewnością smaczna, domowa kuchnia 
oparta na lokalnych składnikach. Dla najmłodszych gości przygotowano przestronną salę zabaw, w której każdego dnia 
odbywają się ciekawe animacje. 
Wybór hotelu Arcangelo to idealne rozwiązanie dla rodzin, które szukają przytulnych, niedużych hoteli 
z rodzinna atmosferą. My wybraliśmy ten hotel ze względu na idealne połączenie miejsca zimowego, rodzinnego 
wypoczynku oraz bardzo dobrego stosunku ceny do jakości. W zeszłym sezonie hotel przeszedł częściowy remont – zyskał 
nową fasadę oraz lobby, natomiast w tym roku ogromną niespodzianką będzie nowopowstały 
basen oraz odnowiona strefa Wellness&SPA. Ponadto hotelowi goście mogą liczyć na wiele dodatkowych 
atrakcji takich jak: spacer z pochodniami czy wieczory z muzyką.

do dyspozycji gości:   recepcja, restauracja, lobby bar, winda, parking, ogrzewany skiroom, Wi-Fi, pokój zabaw dla 
 dzieci, welness center: basen, sauna, sauna na zewnątrz, jacuzzi, pokój relaksu �tness (w cenie)

pokoje:   hotel posiada 30 przytulnych i komfortowych pokoi oraz apartamentów: pokoje Standard pomieszczą rodziny do 4 osób, 
natomiast przestronne, odnowione, dwupokojowe apartamenty Suite przeznaczone są dla rodzin nawet do 5 osób.  Każdy 
z nich wyposażony jest w łazienkę, z suszarką do włosów, Tv, telefon, sejf oraz balkon lub taras.

wyżywienie:    hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bogatego bufetu oraz 
dwudaniową obiadokolację (do wyboru z 4 dań z karty menu) z bufetem sałatkowym oraz deser. Napoje do obiadokolacji 
płatne są dodatkowo. Raz w tygodniu odbywa się uroczysta, regionalna kolacja przy świecach

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe (2h x 6 dni), przedszkole
i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski 
dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta,  skipass SuperSkirama (tylko w turnusie Free Ski 14-21.12.2019), skipass
F/M (tylko w turnusach Promotional: 29.02-07.03; 14-21.03; 21-28.03)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,5 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju 
 jednoosobowego – 500 zł., dopłata do dwupokojowego apartamentu rodzinnego - 700 zł

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – opłata stała 900 zł, 
 dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 700 zł, dzieci w wieku 10-11,99 zniżka 300 zł.

W terminach Free Ski oraz Promotional (14-21.12.2019; 29.02-07.03; 14-21.03; 21-28.03.2020) dodatkowe zniżki: dzieci 
urodzone po 30.11.2011 (z wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) - zniżka 600 zł, dzieci urodzone po 30.11.2003 - 
zniżka 150 zł.

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
14.12-21.12.2019 2950 zł  
28.12-04.01.2020 4090 zł  -
11.01-18.01.2020 2550 zł  -
18.01-25.01.2020 2550 zł  -
25.01-01.02.2020 2550 zł  -
01.02-08.02.2020 2650 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.02-15.02.2020 2690 zł  -
15.02-22.02.2020 2690 zł  -
29.02-07.03.2020 3450 zł
14.03-21.03.2020 3290 zł
21.03-28.03.2020 3090 zł  
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Val di Sole - Folgarida- Marilleva  
PALACE RAVELLI **** 
Mezzana
hotel:  To z pewnością nasz HIT wśród alpejskich hoteli oraz jeden z najczęściej wybieranych hoteli klubowych przez naszych klientów. 

Swoją popularność zawdzięcza wyjątkowej atmosferze, którą tworzy rodzina Ravelli oraz  wybornej kuchni, opartej wyłącznie na 
naturalnych, najwyższej jakości składnikach. Ten piękny czterogwiazdkowy hotel położony jest w miejscowości Mezzana, będącej 
sercem całego regionu. Do stoków narciarskich w Marilevie, oddalonych o 1000 m można dostać się bezpłatnym 
skibussem, który odjeżdża wprost spod hotelu. 
Hotel Palace Ravelli to prawdziwy raj zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano ogromną salę zabaw 
z popołudniowym programem animacji oraz wiele udogodnień takich jak: krzesełka dla najmłodszych dzieci i łóżeczka . Dorośli 
natomiast mogą relaksować się w hotelowym Spa lub korzystać z wieczornych atrakcji takich jak wieczory muzyki na żywo.

do dyspozycji gości:   bar, recepcja, sala telewizyjna, tawerna, kantyna z winami, restauracja, narciarnia, kryty parking (płatny), Wi-Fi, 
winda, wellness center: basen, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą, jacuzzi, sauna, bio-sauna, łaźnia turecka, �tness masaże 
i zabiegi pielęgnacyjne (dodatkowo płatne). 

pokoje:  hotel posiada pokoje oraz apartamenty rodzinne kilku kategorii: Harmony (dla 1, 2 lub 3 osób) pokoje typu standard 
o metrażu 14-17m2, oraz odnowione pokoje i apartamenty (dodatkowo w cenie depozyt narciarski na stoku): Mountain Alpine 
(dla 1-3 osób) o metrażu 15-17m2, Mountain Alpine Family (dla 2-4 osób) o metrażu od 21m2 z wydzieloną częścią sypialną dla 
dzieci oraz Family Suite (do 5 osób) całkowicie nowe dwupokojowe apartamenty rodzinne o metrażu od 25m2.
Dodatkowo nowością od zeszłego sezonu są luksusowe, dwupoziomowe Chalety Lovely Lodge o powierzchni 65m2
 (z prywatną sauną oraz jacuzzi na tarasie).

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem wyśmienitej kuchni regionalnej oraz
 międzynarodowej. Śniadania serwowane są w formie bogatego bufetu, natomiast obiadokolacja składa się z: bufetu 
z przystawkami zimnymi, ciepłymi oraz zupami, dwóch dań oraz deseru. Słodki bufet po nartach. Raz w tygodniu regionalna 
kolacja przy świecach ze specjałami kuchni Trentino.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla dorosłych
(2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla dzieci, atrakcje 
wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta, 
 skipass SuperSkirama (tylko w turnusie Free Ski 14-21.12.2019), skipass F/M (tylko w turnusach Promotional: 29.02-07.03; 
14-21.03; 21-28.03)

dopłaty:   opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 1,80 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju
typu Mountain Alpine - 750 zł, dopłata do pokoju typu Mountain Alpine Family - 1050 zł, dopłata do apartamentu Family Suite - 
1700 zł, Lovely Lodge - 5500 zł, dopłata do pokoju jednoosobowego - 500 zł, dopłata do pokoju dwuosobowego do 
wykorzystania dla jednej osoby - 1000 zł, kryty garaż - 5 €/dzień (na zapytanie), zwierzęta - 10 €/dzień. 

zniżki:  zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: pierwsze dziecko do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-5,99 – opłata stała 900 zł, 
  dzieci w wieku 6-9,99 zniżka 1050 zł, dzieci w wieku 10-14,99 zniżka 450 zł, wszystkie dzieci powyżej 15 roku życia i dorośli - 

zniżka 100 zł,
W terminach Free Ski oraz Promotional (14-21.12.2019; 29.02-07.03; 14-21.03; 21-28.03.2020) dodatkowe zniżki: dzieci urodzone 
po 30.11.2011 (z wyjątkiem dzieci do 5,99 lat z opłata stałą) - zniżka 600 zł, dzieci urodzone po 30.11.2003 - zniżka 150 zł.

        

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
14.12-21.12.2019 3590 zł  
28.12-04.01.2020 5190 zł  -
11.01-18.01.2020 3350 zł  -
18.01-25.01.2020 3550 zł  -
25.01-01.02.2020 3650 zł  -
01.02-08.02.2020 3690 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.02-15.02.2020 3850 zł  -
15.02-22.02.2020 3850 zł  -
29.02-07.03.2020 4550 zł
14.03-21.03.2020 4090 zł
21.03-28.03.2020 3890 zł  

EVENT
SYLWESTER

Food & Wine

Food & Wine



LIVE COOKING  
dwa popołudnia wspólnego gotowa -
nia, tradycyjnych włoskich dań, takich 
jak Ravioli, Aglio Olio, Vitello Tonnato 
czy przepysznych słodkich deserów 

WINE TASTING  
wizyta w lokalnej winiarni, 
połączona z degustacją win 
(dodatkowo płatne 20 €/os) 

REGIONALNE PRZYSMAKI 
oczywiście w roli głównej przez cały 
tydzień produkty od lokalnych dostawców
  

To wyjątkowy program, w którym pragniemy po -
łączyć wszystko co najlepsze z włoskiej kuchni, 
tradycji kulinarnej rodziny Ravelli oraz szuso-
wanie po ośnieżonych stokach Dolomitów. Każdy 
z uczestników wyjazdów będzie mógł spróbować 
swoich sił w przygotowaniu włoskich dań pod 

14-21/21-28  marca 2020
Wspólnie z Hotelem Palace Ravelli, który słynie ze znakomitej kuch- -

ni, zapraszamy Państwa już trzeci raz z rzędu, na prawdziwie włoską 

przygodę kulinarną w Dolinie Val di Sole. 

PALACE RAVELLI
FOOD & WINE

okiem wyśmienitego szefa kuchni Hotelu Ravelli 
oraz samych gospodarzy Alfredo Ravelli i jego 
Mamy. Oczywiście całość kulinarnych zmagań 
zakończy wspólna degustacja przygotowanych 
potraw.  

Włoskie smaki, lokalne produkty, śnieg i wiosenne słońce 
 

to wszystko sprawi, że Państwa wyjazd
 

na narty będzie inny niż zwykle. 


