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DOLOMITI - MTB - VAL DI FASSA 

6 dni rowerowej górskiej przygody w Val di Fassa 

 
Aktywny wypoczynek w Dolomitach! 

 

6 wycieczek rowerowych – m.in. Sella Ronda 

Włoski przewodnik - instruktor rowerowy oraz polski przewodnik rowerowy 

Noclegi w hotelu*** z sauną w Canazei/Val di Fassa 

Doskonała włoska kuchnia 

 

Termin: 6-15.09.2019 

Cena: 3690 zł/os.  
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Świadczenia zawarte w cenie: 

• przejazd komfortowym busem z Polski wraz z przewozem rowerów - miejsca wyjazdu: 

Warszawa, Łódź (wyjazd z Warszawy/Łodzi zostanie potwierdzony przy min. 5 osobach), 

Kraków, Katowice; możliwość dojazdu własnego  - zniżka 400 zł/os.  

• transfery na miejscu     

• 7 noclegów w pok. 2-os. w hotelu 3-gwiazdkowym w Canazei/Val di Fassa (pokój 1-os. za 

dopłatą, na zapytanie) 

• wyżywienie HB - śniadania i obiadokolacje (napoje do obiadokolacji w cenie) - świadczenia 

rozpoczynają się od obiadokolacji w sobotę 7.09 i kończą się śniadaniem w sobotę 14.09 

• realizacja programu - 6 wycieczek rowerowych prowadzonych przez wykwalifikowanego 

lokalnego przewodnika – instruktora rowerowego 

• opieka polskiego pilota/przewodnika rowerowego przez cały czas trwania wyjazdu 

• taksa klimatyczna 

• ubezpieczenie TU Europa Sport&Fun w wariancie Max Fun – KL 40 tys. euro, NNW 5 tys. 

euro, OC 100 tys. euro, koszty ratownictwa 5 tys. euro, bagaż 500 euro, sprzęt sportowy 

1100 euro (w opcji rozszerzonej o uprawianie sportów wysokiego ryzyka - kolarstwo 

górskie) 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) 

 

Dopłaty: 

• możliwość wypożyczenia na miejscu roweru górskiego/MTB– ok. 20-30 euro/dzień lub 

elektrycznego roweru górskiego/e-MTB – ok. 35-45 euro/os./dzień 

• dodatkowe przejazdy wyciągami – ok. 10-15 euro/os. (pojedynczy wjazd z rowerem), 47 

euro/os. – jednodniowy karnet Dolomiti Super Summer (w przypadku korzystania z 

wyciągów podczas wycieczki Sella Ronda) 

UWAGA! Wyjazd zostanie potwierdzony przy min. 10 osobach 
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Szczegółowy program wyjazdu: 

6.09, piątek – wyjazd z Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych (Warszawa – 

16.00/17.00, Kraków/Katowice – 20.00/21.00; godziny zostaną potwierdzone po potwierdzeniu 

grupy, trasa przejazdu do Włoch przez Czechy i Austrię) 

7.09, sobota – przyjazd do Val di Fassa - w godzinach popołudniowych; zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg 

8.09, niedziela – 13.09, piątek – realizacja programu rowerowego – 6 wycieczek rowerowych od 

łatwych półdniowych do trudnych całodniowych tras - możliwość modyfikacji w zależności od 

możliwości i preferencji grupy – m.in.: 

• Sella Ronda MTB - objazd masywu Sella pokonując słynne przełęcze – Gardena, 

Campolongo, Sella, Pordoi (58 km, +3900 m lub 55 km, +3370 w zależności od kierunku 

pokonywania trasy; możliwość korzystania z wyciągów na podjazdach – przewyższenia 

do przejechania na rowerze odpowiednio: +330 m i +1000 m) 

• Val di Fassa Classic (50 km, +2160 m) lub Val di Fassa Marathon (61 m, +3115 m) - trasy 

pierwszego włoskiego maratonu MTB „Rampilonga” 

• w programie także łatwe i średniotrudne trasy w regionie – Passo San Pellegrino, Alpe 

Lusia, Val de Contrin, Val Duron 

14.09, sobota – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Polski w godzinach 

przedpołudniowych 

15.09, niedziela – przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Uczestnictwo w wyjeździe wymaga doświadczenia w jeździe na rowerze w górach.  

W pierwszych dniach wyjazdu, w czasie krótszych wycieczek będzie można skorzystać ze 

wskazówek instruktora, tak by każdy mógł bezpiecznie pokonać dłuższe, całodzienne trasy. 


