FERIE Z BOGIEM
WYJAZD NA NARTY W ALPY WŁOSKIE
9.02-16.02.2019 (I tydzień ferii zimowych Śląsk)
Passo del Tonale
Passo del Tonale – przełęcz w Alpach Retyckich na wysokości 1883 m n.p.m., na pograniczu
dwóch prowincji Brescia i Trydent w północnych Włoszech. Jest to stacja narciarska położona
w obrębie słynnej „Doliny Słońca”, czyli Val di Sole, będącej największym w zachodniej
części Trentino regionem narciarskim. Wizytówką tego regonu jest lodowiec Presena
dysponujący całorocznym terenem narciarskim z 7 kilometrami tras i 4 wyciągami.
Opis tras – Miejscowość Passo del Tonale leży w szerokim siodle, skąd biorą swój początek
wyciągi wywożące narciarzy na trasy na lodowcu. Samo Passo del Tonale ma 41 tras zjazd o
długości 61,2 km ( trasy łatwe – 10,5 km; trasy średnie – 40,4km; trasy trudne – 10,3 km).
Pensjonat Casa per Ferie Santa Maria al Tonale – kompleks składa się z dwóch budynków
położonych na wysokości 1700 metrów n.p.m, tuż przed Passo del Tonale, otoczony przez
lasy i szlaki turystyczne. Ma 33 pokoje różnego typu, w sumie 90 miejsc noclegowych. Do
dyspozycji gości jest jadalnia, sala telewizyjna, winda, bar, duży pokój dzienny ze stołem do
ping – ponga i piłkarzyki, kaplica, prywatny parking, przystanek pośredni kolejki gondolowej
do Passo del Tonale w odległości 200m. Przy domu zatrzymują się busy rozwożące narciarzy
– są w cenie karnetu. Każdego dnia możliwość uczestniczenia we Mszy Św. i modlitwie.
Cena zawiera: przejazd autokarem nocą z 9.02 na 10.02 i 15.02 na 16.02; 5 noclegów,
zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych; posiłki: śniadanie i obiadokolacja; możliwość
robienia kanapek na stok; kawa i herbata bez ograniczeń, codziennie słodki baton na stok;
gotują polskie kucharki; ubezpieczenie KL, NNW, podatek VAT; 5 dniowy karnet narciarski
obejmujący trasy Przełęcz Tonale – zaczynające się od 1800 do 3000 m n.p.m; Dolina Ponte
di Legno od 1350 do 2500 m.n.p.m; opłata za elektryczność, wodę i gaz; możliwość
korzystania z porad instruktora narciarstwa
Zapisy, zgłoszenia, inne informacje: Ks. Piotr Larysz Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej, ul. Kapelanów Wojskowych 5; 44-194 Knurów, tel. 505 48 19 48;
wyjazd z Knurowa parking Aleja Lipowa. Ilość miejsc ograniczona.
Udział w kosztach i terminy płatności:
I rata 1000 zł do końca listopada 2018; II rata (euro) do 15.01.2019
1000 zł + 250 Euro (dorośli);
1000 zł + 230 Euro ( młodzież do 18 lat);
1000 zł + 100 Euro ( dzieci do 6 lat )
Możliwość dokonania płatności elektronicznej:
ING Bank Śląski:
91 1050 1298 1000 0091 4142 1090 (PLN):
95 1050 1243 1000 0090 4677 4932 (EURO) Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
Tytułem wpłaty: imię i nazwisko, narty Alpy 2019

