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PEJO | SKIRAMA 
Najbardziej urokliwy ośrodek narciarski 

w tej części Włoch. Otoczenie parku 
narodowego w połączeniu z niemal 
pustymi trasami dostarcza 
wspaniałych, narciarskich wrażeń. 

Łącznie na karnecie mamy 380 km 
tras. 

HOTEL PEJO ***S 
Urokliwy Hotel Pejo to nowoczesne 
pokoje w połączeniu z włoską kuchnią i 

rodzinną atmosferą. Niebywałym 
atutem jest bezpośrednia bliskość 
wyciągu.  

PROGRAM WYJAZDU 
Ferie z nami to więcej niż narciarstwo. 

Codzienne animacje, przyjacielska 
atmosfera, rodzinna rozrywka oraz 
wieczory tworzone z pasją i 
zaangażowaniem całej kadry.
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Hotel Pejo usytuowany 

jest w centrum 
miejscowości Pejo 

Terme, na terenie Parku 
Narodowego Stelvio. 

Obiekt oferuje 

restaurację oraz spa z 
sauną i wanną z 

hydromasażem. 

Do wszystkich pokoi w 

obiekcie Pejo Hotel 

można dostać się windą. 
W każdym pokoju 

znajduje się telewizor z 
płaskim ekranem oraz 

łazienka z zestawem 

kosmetyków, suszarką do 
włosów i wanną lub 

prysznicem. 

Każdego ranka w 

restauracji podawane 

jest śniadanie w 
formie bufetu, które 

obejmuje ciasta, 
świeże rogaliki, 

wędliny, sery i 

gorące napoje.  

W porze kolacji 

restauracja zaprasza na 
specjały kuchni 

południowotyrolskiej i 
włoskiej. Na życzenie 

dostępne są potrawy 

dostosowane do 
specjalnych wymagań 

dietetycznych. 

W lobby goście mogą 

korzystać z bezpłatnego 
hotspotu. Hotel 

udostępnia również 
umeblowany ogród ze 

stołem do ping ponga. W 

pokoju gier można 
zagrać z bilard, piłkarzyki 

i gry planszowe.

Hotel Pejo ***s

Hotel obok 
wyciągu 

Wysokie oceny  
gości
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Pejo to jeden z najstarszych kurortów turystycznych 
w dolinie Val di Sole, w sercu Parku Narodowego 
Stelvio. Ten siedemdziesięcioletni kurort leży w 
typowej alpejskiej dolinie prowadzącej do słynnego 
dwuwierzchołkowego szczytu Cevedale. Jest to 
miejsce idealne dla rodzin, które mogą tu zarówno 
odpocząć, jak i skorzystać z długich, niepowtarzalnie 
malowniczych tras narciarskich prowadzących do 
wsi ze stoków góry Viòz. 

Pejo jest idealnym ośrodkiem treningowym. 
Przestronne, bardzo malownicze trasy sprawiają, że 
postępy narciarskie przychodzą z łatwością. 
Niewątpliwym atutem jest bezpośrednia bliskość 
wyciągów od naszego Hotelu. Zaledwie 200 m od 
wyjścia wsiadamy do gondoli lub też krzesełka z 
niebieską trasą. Brak logistyki z przemieszczaniem 
się, to wielki atut i duża oszczędność czasu. 
Niewątpliwą atrakcją ośrodka jest również 
FunSlope. 

najbardziej 
urokliwy 

oœrodek w 
Dolomitach

Pejo 3000 - 20 km tras narciarskich, 1160 - 3000 m n.p.m.
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Przez dwa dni nasz karnet działa jak SuperSkirama 
c z y l i m a m y m o ż l i w o ś ć s k o r z y s t a n i a z 
nieograniczonej ilości tras w Val Di Sole, z których 
odwiedzimy na nartach trzy najciekawsze kurorty. 

Marilleva - Folgarida - Madonna di Campiglio to 
największy teren połączonych ze sobą tras 
narciarskich. Trzeba się mocno starać, aby 
przejechać przynajmniej większość tras tego 
ośrodka. Tego dnia warto włączyć tracker. 

Tonale - Ponte di Legno to dwa kolejne połączone 
ze sobą ośrodki, które odwiedzimy w wybranych 
dniach. To jedne z najwyżej położonych tras 
narciarskich w Tonale wraz z lodowcem Presena. 
Tego dnia warto pamietać o kilku przerwach na 
zdjęcia. Dla wytrawnych narciarzy polecamy 
również nieco niżej położone stoki w Ponte di Legno, 
które pozwalają puścić wodze fantazji na niemal 
pustych stokach.  

SKIRAMA - 8 kurortów, 150 wyciągów, 380 km tras
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Wszystkie dzieci na wyjeździe 
otrzymują szkolenie w cenie. Dorośli 

mają wybór 

Dzieci dzielimy ze względu na wiek oraz 
stopień zaawansowania. Staramy się 
dokonać najlepszego wyboru, tak, aby 
każda grupa poruszała się w 

odpowiednim dla siebie tempie. 

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 
10:00 od wspólnej rozgrzewki i trwa z 

przerwą na lunch do godziny 15:30. 
Dotyczy to prawie wszystkich grup 
szkoleniowych. 

Starannie dobieramy instruktorów. 

Nigdy nie są to przypadkowe osoby. 
Stawiamy na młodą, ale doświadczoną 
kadrę, która wnosi w narciarstwo 
znacznie więcej niż tylko wiedzę.  
Nasi instruktorzy spełniają również rolę 

animatorów i opiekunów podczas 
wieczorów. Wielu z nich to zapaleni 
podróżnicy, organizatorzy rajdów, 
integracji.  

Narciarstwo dla większości z nich to 
pasja, a nie tylko wykonywany zawód. 

Szkolenie dorosłych odbywa się w 
dwóch wersjach: grupowe lub 
indywidualne. 

Co roku powstaje grupa sportowa 
(jazda na tyczkach, freeride) oraz grupa 
średniozaawansowana.  
Poza tym, wszystkich chętnych 

zapraszamy do zajęć indywidualnych z 
instruktorem.  

. 

Nasi instruktorzy  
To dzięki wnikliwemu doborowi 
kadry ferie z nami są 

niepowtarzalne. Bezpieczeństwo, 
wysoki poziom, indywidualne 
podejście, to główne cechy 
szkolenia.

S Z K O L E N I E

Dzieci do 
17 roku ¿ycia 

otrzymuj¹ 
szkolenie 

narciarskie w 
cenie wyjazdu
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Dzięki ścisłej współpracy 

z licencjonowaną szkołą 
narciarską STREFA na 

wyjeździe prowadzimy 
szkolenia na stopnie 

SITN-PZN 

Szkolenie SITNUSIOWE 
Sitnusiowy System 
Szkolenia Narciarskiego 

skierowany jest dla dzieci 

w wieku 6 – 12 lat. Jest 
to pierwszy oficjalny 

Program Nauczania 
Narciarstwa Dzieci 

wydany przez 

Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów 

Narciarstwa SITN-PZN.  

 

DEMONSTRATOR  
Kurs jest przeznaczony 

dla młodzieży w wieku 
12-15 lat. Celem kursu 

jest doskonalenie 
techniki jazdy, w tym 

jazdy sportowej oraz 

zapoznanie młodzieży z 
podstawowymi 

zasadami poruszania się 
po trasach, 

zachowaniem 

bezpieczeństwa w 
górach, przygotowaniem 

sprzętu i "osłuchanie" z 
fachowym słownictwem 

narciarskim. 


 

 

SZKOLENIA SITN

Szkolenie na stopnie SITN - PZN 
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Zajęcia po nartach to jedna z tych rzeczy które bardzo 
precyzyjnie przygotowujemy. Tym razem lata praktyki 
Uniwersytetu Dziecięcego Unikids, z doświadczeniem w 
nauczeniu Helen Doron oraz szczyptą pasji narciarstwa S.P.A. 
stworzy wybuchową mieszankę. Tydzień najciekawszych i 
sprawdzonych programów rozrywkowych, edukacyjnych 
okraszone pobytem w pięknych górach. Czego można chcieć 
więcej? 

Bogaty program apreski

- Robotyka 

- Rurki bum bum 

- Wieczór integracji 

- Łyżwy w Pejo 

- Termy w Pejo 

- Program koszulkowo 

- GPS Quiz 

- Apres SKI …. I wiele wiele innych

Program popołudniowy będzie zawierał atrakcje:



8

Przejazd autokarem LUX

Transport 
autokarem w 

cenie 
wyjazdu 

Podróż do Włoch 

W cenie* wyjazdu przejazd komfortowym autokarem 
klasy LUX. Podróż z Lublina to  czas na pierwsze 
animacje, integrację, nadrobienie zaległych książek, 
odrobienie lekcji z kina. Podróż przez Czechy, Austrię, 
Włochy przy obecnym stanie dróg można śmiało 
zaliczyć do przyjemności. Wystarczy wsiąść na 
pokład i zrelaksować się w miłym towarzystwie.  

Podróż do Włoch w liczbach: 
- Czas przejazdu: 19 h 

- odległość: 1443 km 
- Ilość przerw: 6 

- Ilość kierowców: 2+1 
- Ilość filmów: 4 

*rabat w przypadku  
dojazdu własnego -200 zł 

Dzięki współpracy z czołowymi producentami nart co 
roku mamy pulę nart testowych. Każdy może sam 
sprawdzić, gdzie tkwi sekret takich zawodników jak 
Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin czy Ester Ladecka 

Dla tych, którzy oprócz  jakości cenią sobie styl i 
unikalność mamy do testowania polskie, ręcznie 
robione narty Monck Custom.   

Atomic | Salomon | Monck Custom

Testy Nart:



MASZ PYTANIA? 
info@snowplusadventure.com 

+48 691 119 119 

lublin@unikids.pl 

+48 533 944 669 

+48 501 202 320 

snowplusadventure.com 
facebook.com/snowplusadventure 

unikids.pl 

facebook.com/unikidslublin 

helendoron.pl/lublin3 
facebook.com/
helen.doron.lublin.choiny 

Biuro turystyczne S.P.A. posiada licencję turystyczną numer 091 wydaną przez marszałka województwa lubelskiego

CENA OSOBA DOROSŁA CENA DZIECI 6-7 LAT  *               
(URODZENI PO 30.11.2011)

CENA DZIECI 8-16 LAT *       
(URODZENI PO 30.11.2003)

2500 zł 2200 zł 2200 zł

CENA KARNETU - 6 DNI CENA KARNETU - 6 DNI CENA KARNETU - 6 DNI

173 euro gratis 133 euro

ZAWIERA: 
• zakwaterowanie w hotelu 

• wyżywienie HB 

• transport autokarem 

• pełen autorski program Ferie 2020 

• dobre ubezpieczenie SKI 

• korzystanie z hotelowego SPA 

• wszelką pomoc i opiekę 24/7 

DLA WSZYSTKICH DZIECI W CENIE: 
• szkolenie narciarskie 

• popołudniowe animacje 

• wieczorne programy | gry | filmy 

SZKOLENIE SKI dla pozostałych: 

• 800 PLN: szkolenie 5 dni x 3h - 

grupa sportowa oraz 

średniozaawansowana 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Rezerwacja związana jest z płatnością 30% 

kwoty wartości imprezy. Reszta płatna jest 

na 30 dni przed jej rozpoczęciem.  

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI 
Pomagamy przy wykupieniu 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

*cena w przypadku dzieci obowiązuje przy dwóch dorosłych osobach w pokoju


Filmy z Ferii: 
 • 2019 - Tonale 

 • 2018 - Civetta 
 • 2017 - Civetta 

  
 • 2016 - Monterosa 
 • 2014 - Folgaria 
 • 2013 - Val di Sole 
 • prezentacja Pejo

wyœlij 

zapytanie o 

indywidualn¹ 

kalkulacjê 

ORGANIZATORZY: 

https://vimeo.com/359023067
https://vimeo.com/278640807
https://vimeo.com/214866134
https://vimeo.com/124414481
https://vimeo.com/88826822
https://vimeo.com/35678417
https://www.youtube.com/watch?v=1VCYdOTORxc
https://vimeo.com/359023067
https://vimeo.com/278640807
https://vimeo.com/214866134
https://vimeo.com/124414481
https://vimeo.com/88826822
https://vimeo.com/35678417
https://www.youtube.com/watch?v=1VCYdOTORxc
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Poprosz%C4%99%20o%20kalkulacj%C4%99%20na%20Ferie%202020%20-%20Pejo
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Ferie%202019%20-%20Civetta
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Ferie%202012%20-%20Pejo
http://www.snowplusadventure.com
http://facebook.com/snowplusadventure
http://www.unikids.pl
http://facebook.com/unikidslublin
http://www.helendoron.pl/lublin3
http://facebook.com/helen.doron.lublin.choiny
http://facebook.com/helen.doron.lublin.choiny
mailto:info@snowplusadventure.com?subject=Ferie%202019%20-%20Civetta
mailto:lublin@unikids.pl?subject=Ferie%202012%20-%20Pejo
http://www.snowplusadventure.com
http://facebook.com/snowplusadventure
http://www.unikids.pl
http://facebook.com/unikidslublin
http://www.helendoron.pl/lublin3
http://facebook.com/helen.doron.lublin.choiny
http://facebook.com/helen.doron.lublin.choiny
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