
     Szkoła Narciarstwa Biegowego 
    Marta Naglik zaprasza

NARTY BIEGOWE W DOLOMITACH
TYROL POŁUDNIOWY – TRE CIME di LAVAREDO  – DOBBIACO (TOBLACH)

 ponad 200 km przygotowanych tras

Region Dolomitów Tre Cime to położone na wysokości 1130 - 2200 m. npm najlepsze miejsca do 
uprawiania narciarstwa biegowego z 200 km świetnie przygotowanych tras i gwarantowanym śniegiem. 
Proponujemy wyprawy narciarskie od Sesto przez San Candido do Dobbiaco oraz w rejon Villabassa i 
Braies. Tereny te oferują różnorodne trasy od łatwych, na których można odbywać romantyczne wycieczki 
narciarskie przez malownicze doliny, po wymagające trasy z homologacją FIS.  Wycieczki do takich miejsca
jak: Val Fiscalina u podnóża Tre Cime di Lavaredo (symbolu Dolomitów), na trasy Tour de Ski lub Doliną 
Val di Landro z Dobbiaco do Cortiny, będą dla każdego niezapomnianym przeżyciem.

Terminy:
                                                                                             
26.02 – 05.03.2022

Zakwaterowanie: hotel/pensjonat 3* z wyżywieniem HB

Cena: 3450 zł
Cena obejmuje:
* zakwaterowanie w hotelu/pensjonacie 3*, w pokojach 2 i 3
osobowych
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (ilość miejsc ograniczona) za dodatkową 
opłatą ok. 20 Euro / dobę
* wyżywienie HB - dwa posiłki dziennie 
* 2 - 4 godz. kurs narciarstwa biegowego dla początkujących
* 2 godz. prelekcja nt. serwisu i smarowania nart
* opiekę przewodnika/ instruktora na trasie biegowej
* codzienna dawka minimum 3 godz. narciarstwa biegowego po dostępnych trasach 
* ubezpieczenie narciarskie
* składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje:
* transportu autokarem : ok. 450 zł / osobę lub dojazd własny
* opłaty za trasy biegowe: karnet tygodniowy 40 Euro
* przejazdu autobusem z Cortiny do Dobiacco
* napoi do posiłków
* opłaty miejscowej

Program:

26.02 (sobota): zakwaterowanie w hotelu w późnych godzinach wieczornych – obiadokolacja – nocleg
osoby korzystające z autokaru – wyjazd z Zakopanego godz. 6:00 (Dworzec Autobusowy)
27.02 – narty biegowe  na Toblach Ski Arena – kurs dla początkujących – ok. 2 godz., wycieczka wokół 
Lago di Dobiacco (Toblacher See).
28.02 – narty biegowe – druga część kursu, wycieczka doliną Val di Landro.
W kolejne dni zamierzamy przemierzyć na nartach biegowych trasy:
* z Dobiacco (Toblach) do Cortiny d’Ampezzo – jest to trasa na której rozgrywany jest maraton narciarski 
Grand Fondo Dobiacco – Cortina (powrót autokarem/ skibusem)



* Val Fiscalina  - przy dobrej pogodzie zobaczymy Tre Cime di Lavaredo, dodadkowo zwiedzanie 
malowniczego miasteczka Sesto, czas wolny
* Okolice Braies

05.02 (sobota): śniadanie i powrót do Zakopanego w późnych godzinach wieczornych.

 Uwagi:
1. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do narciarstwa biegowego 300 zł / komplet na czas wyjazdu 
(sprzęt przyjedzie z Zakopanego)
2. W wyjeździe mogą również wziąć udział osoby jeżdżące na nartach zjazdowych. W pobliżu sporo 
wyciągów narciarskich w Ośrodku Tre Cime https://www.dreizinnen.com  lub Kronplatz 
https://www.kronplatz.com . Cena oferty zostanie pomniejszona o kurs narciarstwa biegowego.

Organizator:
Grupa Tatry Marta Naglik
ul. Bronisława Czecha 3/3, 34-500 Zakopane
tel. 604575649 www.  grupatatry.pl  
www.biegowkiwzakopanem.pl

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki woj. małopolskiego numer : 30428 
Gwarancji Ubezpieczeniowej udzieliło: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

O nas:
Autorem programu jest Marta Naglik – absolwentka AWF w Krakowie - narciarstwa biegowego z 
zawodniczą przeszłością. 
Od 2000 w branży turystycznej, Przewodnik Tatrzański, Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA 
Od 2013 prowadzi w Zakopanem Szkołę Narciarstwa Biegowego Grupa Tatry.
Teraz czas na połączenie nart biegowych i turystyki po przygotowanych trasach. Zaczynamy od Dolomitów!

http://www.grupatatry.pl/

