
 

 

   
 

DOLOMITY Falcade hotel “San Giusto” 

https://www.hotelfalcadesangiusto.com/  
 

Falcade to jeden z piękniejszych kurortów turystycznych w Dolomitach, wśród góralskiej tradycji, 

widocznej w architekturze i miejscach, które przetrwały w nienaruszonym stanie znajdują się pobliskie 

wyciągi narciarskie. Alpe Lusia San Pellegrino (Falcade, Passo Valles, Passo S. Pellegrino, Moena-

Bellamonte) oddalone są o około 800 metrów. Opis i usługi: Hotel to duży obiekt położony w centrum 

Falcade, który jest w stanie zaoferować swoim gościom wakacje pełne zabawy, sportu i relaksu o każdej 

porze roku. Posiada 110 pokoi 1, 2, 3 i 4 osobowych (3/4 piętrowe), wszystkie wyposażone w łazienkę, 

telefon i telewizję satelitarną. Większość pokoi posiada balkon. W hotelu znajduje się sala recepcyjna 

oraz duży salon z barem i stołem bilardowym. 

Restauracja znajduje się na drugim piętrze hotelu i jest podzielona na 2 bardzo duże, jasne i przede 

wszystkim panoramiczne sale; bogaty jest bufet śniadaniowy (słodki i słony), kolacja z obsługą stołową 

z trzema menu do wyboru, plus menu dla dzieci oraz bufet ciepłych i zimnych przystawek i przystawek. 

Do dyspozycji gości: Strefa Relaksu z krytym basenem, Otwierana zgodnie z uregulowaniami COVID 

19. Rozrywka i transport do i z wyciągów narciarskich „Molino” w wyznaczonych godzinach 

z hotelowym busem, (w określonych godzinach), taras do opalania na świeżym powietrzu, sala 

telewizyjna i sala zabaw dla dzieci, bilard, duży parking zewnętrzny. Hotel otoczony jest dziewiczą 

przyrodą, w jednej z niewielu prawdziwych górskich wiosek. Oprócz jazdy na nartach w jednym 

z najbardziej kompletnych obszarów Dolomiti Superski, hotel oferuje możliwość spędzenia wakacji 

poświęconych sportowi i wellness. Z Hotelu można bezpośrednio wjechać na trasę narciarstwa 

biegowego, w Dolomitach. 

Cena: 2000 zł.  
 

1. Wyżywienie HB: 6 x śniadania wzmocnione + 7 x obiadokolacje z wodą i 1/4/ l wina 

2. 6 noclegów w pokojach 2,3 i 4 os. (6 pełnych dni na stokach narciarskich). 

3. Ubezpieczenie: KL 85.000 zł , NNW 10.000 zł, 100 000 zł OC SKI (PZU WOJAŻER).  

4. Prosimy uczestników o zabranie ze sobą karty EKUZ.  

https://www.hotelfalcadesangiusto.com/


5. Pilot/rezydent. 

6. Transport autokarem LUX w obie strony (klimatyzacja, bar, video, WC) oraz dowóz na stoki i ze 

stoków.  

7. Program po nartach. 

8. Podatek VAT.  

 

DODATKOWY KOSZT: 

- SKIPASS  6 x Alpe Lusia - San Pellegrino  - 

  Dorosły/Senior  -  257 €;  Junior – 197 € (ur. po 28.11.2005r.)   

  Dzieci od 3 do 8 lat - skipass gratis (ur. po 28.11.2013r.) 

 

- TAKSA KLIMATYCZNA 1 EUR/ DZIEŃ = 6 EURO ZA POBYT POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA. 
 

 
 

PROGRAM NARCIARSKI  
 

Dojazdy naszym autokarem 2 x Bellamonte - Alpe Lusia, 4 x San Pellegrino 

 

1 dzień piątek  - godz.  14.00  Wyjazd z Gdańska, ul. Elbląska 135 (siedziba Lotosu). Przejazd 

autokarem do Włoch. 
 

2 dzień sobota - Przyjazd ok. godz. 12.00, zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. Spacer po okolicy.  

godz. 19.00 Kolacja, po kolacji spotkanie organizacyjne, pogoda na jutro, plan tygodniowy, rozdanie 

skipassów. 
 

3 - dzień niedziela - Falcade - przełęcz San Pellegrino; 

godz. 07.00 Śniadanie; 

godz. 8.30 Przejazd autokarem do wyciągu kabinowego w Falcade/San Pellegrino odległego o 3 km; 

Przełęcz alpejska San Pellegrino – to jedno z piękniejszych miejsc w Alpach. Oferuje doskonałe warunki 

do rodzinnego szusowania na świetnie przygotowanych trasach. Dzięki nowoczesnym systemom 

dośnieżania można tu doskonalić technikę narciarską w całym sezonie, a różnorodność tras pozwala na 

ich wybór według indywidualnych potrzeb i doświadczenia.  

Zaawansowanym narciarzom, chcącym poczuć dreszczyk emocji, polecamy czarną trasę La Nera oraz 

najnowszą oddaną do użytku w 2017 r. trasę czerwoną „La Volata”, o doskonałym profilu i nachyleniu 

dla współcześnie wykorzystywanego sprzętu narciarskiego. Trasa prowadzi ze szczytu do wyciągu na Col 

Margherita (2513 m n.p.m.). Z tego szczytu prowadzi również homologowana trasa FREERIDE PARK 

będąca miejscem dorocznej imprezy dla uprawiających freeride. Do jazdy poza trasami wymagane jest 

extra ubezpieczenie oraz specjalne wyposażenie. Nie będą się tu nudzić także snowboardziści - czekają 

ich szaleństwa na śniegu w snowparku "Costabella". „Neve Mia Park” i „Loaker Park” to propozycja dla 

najmłodszych. Oferta ośrodka to również trasy dla narciarzy biegowych. W trakcie pobytu na przełęczy 



San Pellegrino proponujemy wspólny rodzinny przejazd słynną niebieską 10 km nartostradą Inamorati 

„Trasą zakochanych”, prowadzącą z Col Margerita przez Passo Valles do Falcade. Ten przejazd ze 

skalnym amfiteatrem masywu Pale di San Martino w tle, zakończy się wizytą w barze przy dolnej stacji 

Falcade; 

godz. 16.30 Powrót ze stoku. Wizyta w miejscowości Canale d'Agordo, miejsca urodzin Jana Pawła I.           

W miejscowości tej znajduje się dodatkowa atrakcja, najstarsza piwiarnia w Dolomitach. 

godz. 19.00 Kolacja;  

godz. 20.30 Po kolacji zapraszamy na film o tematyce narciarskiej; 
 

4 -5 dzień poniedziałek - wtorek - Bellamonte/Alpe Lusia  

godz. 7.00 Śniadanie,  

godz. 8.00 Przejazd autokarem panoramiczną trasą do wyciągów na Bellamonte Alpe Lusia przez Passo 

Vales;  

godz. 09.00 – Wyjazd wyciągami ze stacji Bellamonte - Castelir, do górnej stacji Laste. Jest tu 8 nowych 

wyciągów (w tym nowoczesna kolejka gondolowa) wchodzących w skład kompleksu narciarskiego. Sieć 

wyciągów tworzy ponad 40 km tras, od Bellamonte po Moenę. Trasa czarna ze szczytu Le Cune do 

Ronchi, nazywa się Fiamme d'Oro, a jej nazwa wywodzi się od nazwy gwardyjskiego klubu sportowego 

znajdującego się w Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Policji w Moenie. Stoki w kierunku Bellamonte 

to wymarzone miejsce dla jeżdżących na nartach, aktywnych rodzin. Lokalne atrakcje to Snow park 

i schroniska. Warto odwiedzić wszystkie, ale wizyta w Ciamp delle Strie, to chwila w bajkowym 

otoczeniu. Jest to stylowe schronisko ze szczególną ornamentyką i rzeźbami z kutej ręcznie stali, którego 

wystrojowi przyświecały legendy o zamieszkałym w Dolomitach przed wiekami lauryńskim królu. Warto 

spróbować miejscowego omleta cesarskiego Kaiserschmarrn z owocami.  

godz. 16.30 Powrót do hotelu 

godz. 19.00 Kolacja;  godz. 20.30 po kolacji wieczorne spotkanie w barze lub przy ciekawym filmie – 

tematyka górska, 
 

6 – 7 dzień środa – czwartek  Falcade - przełęcz San Pellegrino  (Alpe Lusia w opcji – skibus            

z przełęczy San Pellegrino) 

godz. 07.00 Śniadanie; 

godz. 8.30 Przejazd autokarem do wyciągu kabinowego w Falcade/San Pellegrino odległego o 3 km; 

Przełęcz alpejska San Pellegrino, zwiedzamy stoki degustujemy miejscowe kulinaria, podziwiamy widoki 

ze schronisk: Baita Paradiso,  Riffugio Margherita, Laresei, Baita Dies Bis, Chalet Cima Uomo,  

godz. 16.30 Powrót do hotelu 

godz. 19.00 Kolacja;   

godz. 20.30 po kolacji wieczorne spotkanie w barze lub przy ciekawym filmie – tematyka górska, 
 

8 dzień piątek  
Falcade - przełęcz San Pellegrino   

godz 07.00 Śniadanie; 

godz. 8.10 Przejazd autokarem do wyciągu Falcade/San Pellegrino odległego o 3 km; 

Zbiórka grupy (o ustalonej godzinie) na przerwę w wybranym schronisku. godz. 16.30 Wyjazd ze stoku 

i powrót do hotelu  

godz. 20.00 – Wyjazd do kraju - pokoje  dostępne do kolacji; 
 

9 dzień sobota  - ok. 09.00 przyjazd do kraju. 

 

PROGRAM WSKUTEK WARUNKÓW POGODOWYCH I OKOLICZNOŚCI 

NIEZALEŻNYCH OD WYKONAWCY MOŻE ULEC ZMIANIE. 

Regionalne  dania kuchni góralskiej w schroniskach. 

W rejonie narciarskim Civetta, Falcade i Moena, jak to zwykle w górach, nadal silne są tradycje 

kulinarne i tradycja przekazywania tej kultury przez dziadków. Tutejsza kuchnia zachowuje zapisy 

starych receptur, co daje prawdziwy smak włoskich potraw zrobionych w domu! Wszyscy restauratorzy 

zapewniają, zwyczaje i charakter tradycyjnej, żywności regionalnej, takie jak "casonzei" (ravioli 

nadziewane szpinakiem, dynią lub buraczkami z masłem i serem) (ravioli ripieni di spinaci, zucca o rape 

rosse con burro e ricotta), zupa z jęczmienia (la minestra d'orzo) i polenta czyli kasza kukurydziana,  



"Toca da bòia", smażony ser (formaggio fritto), różnego rodzaju grzyby (fungi), gulasze (spezzatini), 

duszone mięsa (brasami), kluski ziemniaczane (gniochi) pierogów, odmiana dorsza, baccalà, 

grillowanych mięs, (carni grigliate), pieczenie (arosto), produkty tradycyjne z wypasu świeże 

i sezonowane  (prodotti caserai freschi e stagionati) oraz wiele innych smacznych kulinaiów. Ponadto 

rejon San Pellegrino znany jest również z wielu słodyczy, zarezerwowanych na okres świąteczny: 

"carfogn", "fortaie" i wiele ciast z nadzieniem typowym. Daniem pochodzącym z Austrii popularnym 

w Trentino i wartym spróbowania jest omlet cesarski z owocami Kaiserschmarrn.   
 

 

 
Mapa  

https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-sciistiche/Alpe-Lusia-San-Pellegrino/Cartina-sciistica  

 

 

Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak 

ul. Armii Krajowej 190/1 

40-750 Katowiceadriatyktour@gmail.com 

Strona internetowa http://adriatyktour.com/ 

tel/fax 0048 32 601 26 16 
 

 

Zaświadczenie o wpisie Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Śląskiego – 857 
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