
OBÓZ SPORTÓW ZIMOWYCH – WŁOCHY 2017! 
 
 

Termin wyjazdu: 28.01-04.02.2017 
 
Miejsce: Passo Tonale  
Obiekt: apartamenty Top, Gran Baita oraz Residence Tonale3 

Transport: autokar klasy LUX 

Wyżywienie: bez wyżywienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS REGIONU  
Nowoczesne Centrum Narciarskie Adamello Ski składa się z dwóch ośrodków narciarskich, z przełęczy Tonale 

u stóp lodowca Presena (3069 m n.p.m) i z Ponte Di Legno , ośrodka w pięknym miasteczku poniżej przełęczy 

Tonale. Obydwa ośrodki narciarskie są połączone nowoczesną kolejką Cabinovia, która w 15 minut przewiezie 

narciarza z Ponte Di Legno na przełęcz Tonale lub odwrotnie. Kolejka ma przystanek Intermedia Colonia Vigili, 

skąd można dojechać na nartach na wyciąg numer 10, a potem na trasy Ponte Di Legno. Narciarze mogą jeździć 

kolejką w obydwie strony. Jeżeli nie korzysta się z kolejki to z Tonale do Ponte Di Legno można dojechać trasą 

narciarską biegnącą pod kolejką. To nowoczesne i nowe połączenie dwóch ośrodków narciarskich sprawia, że 

Centrum Adamello Ski oferuje jedne z najlepszych warunków narciarskich zarówno dla rodzin z małymi 

dziećmi jak i dla bardzo wytrawnych narciarzy. 

 
Ponte Di Legno  
ok 30 km średnich i trudnych tras.  
Dwie słynne czarne trasy to trasa Corno d’Aola o długości 2700 m i różnicy poziomów 664 m, i druga to 

czwarta najtrudniejsza trasa w Europie o nazwie Temu’ o długości 1235 m i różnicy poziomów 382 m. Piękne 

urozmaicone trasy, wijące się i zmieniające kierunek. Trasy na wysokościach 2120 m n.p.m do 1121 m n.p.m. 

Stoki urozmaicone w dużej części zalesione. W niektóre weekendy, wieczorem w godzinach 20.30 – 23.00 jest 

otwarta czerwona trasa Valbione. 

 
Passo Tonale  
ok 70 km pięknych szerokich, nasłonecznionych, różnych tras dla narciarzy początkujących i bardzo dobrze 

jeżdżących. Początkujący powinni wypróbować liczne trasy niebieskie a narciarze posiadający trochę większe 

umiejętności powinni wybrać się na lodowiec Presena lub na trasy Valbiolo, Scoiattolo i Vittoria. Dla 

najbardziej zaawansowanych najciekawsze będą trasy Paradiso, Petit Pierre, Presena Sinistro, Alpino, 

Contrabbandier. Trasa Paradiso jest szczególna, z uwagi na to, iż jest tak stroma, że na jej końcowy odcinek nie 

jest w stanie podjechać nawet ratrak. 

 



Plan ramowy wyjazdu 
 
1 dzień – zbiórka pod autokarem w godzinach wieczornych (parking WUM – miejsce zostanie potwierdzone na 

ok. 5 dni przed wyjazdem) 
2 dzień – w godzinach popołudniowych dojazd do Passo Tonale i zakwaterowanie; wieczór powitalny  
3-8 dzień – szusowanie na nartach/snowboardzie, liczne animacje w ciągu dnia, wieczorami imprezy 
integracyjne i dalsze szkolenia dla chętnych 
9 dzień – wyjazd powrotny w godzinach porannych 
10 dzień – przyjazd do Polski we wczesnych godzinach rannych 
 

CO NA WAS CZEKA: 
 

- nowy, super region narciarski 

- szkolenie narciarskie i snowboardowe 

- szkolenia ski tour oraz lawinowe 

- zawody narciarskie z nagrodami 

- niezapomniane APRES SKI 

- imprezy integracyjne do białego rana 

- i wiele innych (ale to już niespodzianka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DLACZEGO PASSO TONALE: 
- ponad 100 km zróżnicowanych tras  
- długa na 2,500 m nartostrada Paradiso  
- jedna z najbardziej stromych tras (ratrak nie 

wjedzie)  
- snowpark podzielony na strefy zaawansowania  
- duży wybór wieczornych rozrywek  
- super nowoczesna gondola  
- dostęp do lodowca 

 

i zupełna NOWOŚĆ: 

 

- KURSY LAWINOWE 

- PODSTAWY FREERIDE I FRESTYLE 

- SZKOLENIA SKITOUR 

 
 
 
 
 

 



ZAKWATEROWANIE 
 
Apartamenty TOP  
Położone w pięknej, panoramicznej części Passo Tonale. Najbliższe stoki osiągalne są pieszo („Valena” oraz 
Valbiolo”). Do centrum 200m, do skibusa 10 m.  
Obiekt posiada: recepcję, czytelnię, salę śniadaniową (możliwe wykupienie śniadań za dodatkową opłatą), pukt 
internetowy/wifi, basen (20x8m), siłownię, saunę, narciarnię oraz garaż. 
Apartamenty bilo5 – ok. 40m2. Salon z sofą i aneksem kuchennym, sypialnia 3 osobowa, łazienka, tv, suszarka 
do włosów, sejf. 
Apartamenty trilo7 – ok. 60m2. Salon z sofą i aneksem kuchennym, dwie sypialnie trzyosobowe (w niektórych 
brak sofy w salonie a w jednej z sypialni łóżko piętrowe), 2 łazienki, suszarka do włosów, sej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apartamenty Gran Baita  
Rezydencja położona w Passo Tonale  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apartamenty Tonale3 
Położony 150m od stoku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONOLOCALE – DLA 4 OSOB: Salonik z dwoma 2-osobowymi sofami lub 2-osobowa sofa i i łóżkiem 

piętrowym, aneks kuchenny, łazienka. 

 

BILOCALE – DLA 4 OSOB: Pokój z łóżkiem małżeńskim, salonik z 2-osobowa sofa lub dostawka aneks 

kuchenny, łazienka. 

 

TRILOCALE – DLA 6 OSOB: Pokój z łóżkiem małżeńskim, pokój z łóżkiem piętrowym lub poddasze z dwoma 

łóżkami, salonik-jadalnia z 2 osobowa sofa lub dostawka, aneks kuchenny, łazienka. 

 

 

 



ŚWIADCZENIA 
    zakwaterowanie w apartamentach 7 noclegi 


    karnet narciarski 6 dni (Adamello Ski)


 pościel i ręczniki

 obsługa animatorów

    zorganizowane zawody narciarskie


 ubezpieczenie KL, NNW rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa 

 korzystanie z narciarni

 transport autokarem klasy LUX z Warszawy do apartamentów i z powrotem
 animacje w trakcie pobytu 

 instruktor narciarstwa lub/i snowboardu. (Uwaga! Tylko osoby już 

jeżdżące – początkujących zapraszamy na nasz obóz do Jeleśni koło Pilska!) 




 

Cena: 1890 zł/osoba 
 
Cena nie zawiera: 
 

 obowiązkowej taxy klimatycznej 1,2€/osoba/dzień (płatne w autokarze)
 wyżywienia
 wydatków natury osobistej
 kaucji zwrotnej za karnet
 kaucji zwrotnej za apartament – 100€/apartament
 innych nie wymienionych w świadczeniach zawartych w cenie

 
 
 
 

ZAPISY:  

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

ul. Ks. Trojdena 2c (pok. 1.46) 

tel. 22. 572.05.28 - 29 

 

pn: 09.00-15.00 

wt: 09.00-15.00 

śr.: sekretariat nieczynny 

czw: 09.00-15.00 

pt: 09.00-15.00 

 

Uwaga! Obóz zalicza jeden semestr wychowania fizycznego (dla 

studentów WUM) 

 

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata 

zaliczki – 300 zł.) 
 
 
 
 
 
BIURO z którym organizujemy nasz wyjazd:  
 
 
JAFI SPORT Jacek 

Zawadka ul. Bonifacego 

161/8 Warszawa 02-909 
NIP 521 203 11 08 

www.jafisport.pl; tel. 0048 537 022 025 


