
 

 

 

             ALSYS TRAVEL SKI CAMP  PEJO VAL DI SOLE 2023 

                                  EXCURSII OPTIONALE 
 
In Vermiglio 

 
Lectii de cross –country ski (2 h) sub indrumarea unui profesor certificat, 
inclusiv inchirierea de echipament !  
 
 
Vizita la ferma ‘’Nature and home made products’’ si Parco Nazionale Dello 
Stelvio 
Transfer cu busul la Pao Paese Village si vizita la ferma ‘’Azienda Agricola’’, snack si gustare cu 
testarea cascavalului specific din zona. Apoi o mica plimbare pana la Parco Nazionale dello 
Stelvio. 
Biletele de intrare incluse. 
 
 

Tur cu snowshoe, Cogolo 

Tariful include : Inchirierea echipamentului, 
ghidul certificat si o bautura inclusa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Excursie de o zi la TRENTO  
Tariful include : 
- Transport cu autocar de 50 locuri  sau minibus de 
19 locuri Cogolo-Trento-Cogolo 
- Ghid la muzeul Muse 
- Toate intrarile la Muzeul Muse si la Castello del 
Buonconsiglio  
- Asistenta turistica pe tot parcursul excursiei 
Plecare din Cogolo: 07.30/08.00 si intoarcere in Cogolo 
la18.30/19.00 

 
Asa cum am organizat-o si in trecut, excursia la Trento nu trebuie ratata !  
 
Avem ocazia sa vizitam muzeul Muse (cel mai renumit muzeu de stiinte din zona deschis de 
Luni pana Vineri de la 10.00 am la 06.00 pm).  
Vom rezerva un ghid vorbitor de limba engleza din Muzeu doar pentru grupul nostru! 
Apoi sugeram sa vizitam Castelul de Buonconsiglio, Trento City Center cu fantana lui Neptun 
si …shopping dupa-amiaza la centrul Top Center. 
 

Trento (germană Trient, 
latină Tridentum) este 
un  oraș în regiunea 
Trentino-Tirolul de Sud a 
Italiei. Este capitala 
regiunii precum și a 
Provinciei Autonome 
Trento.  
În 2001 orașul avea o 
populație de 104.946 
locuitori. 
Inițial a fost o așezare celtă cucerită de romani (Tridentum).  
Trento - arta si arhitectura, natura și muzeele au facut din oras un hotspot cultural. 
Obiectivele ce nu trebuie ratate sunt Muzeul Muse, Duomo di Trento şi Castello del 
Buonconsiglio. 
MUSE -  “Muzeul Stiintei” a fost proiectat de celebrul arhitect Renzo Piano si este situat in 
orasul lui natal, Trento, Italia. Acesta incorporeaza concepte ale naturii, stiintei si tehnologiei, 
mergand pe combinatii armonioase intre arta si stiinta. 

Cu animale impaiate suspendate in aer, care par ca plutesc, muzeul ofera scenarii 
spectaculoase, invaluind conceptul legat de elementul “Pamant”, impreuna cu arhitectura 
deosebita pe care o are. 
Domul din Trento are o importanţă deosebită pentru lumea catolică, pentru că este locul unde 
s-au deschis lucrările Conciliului Din Trento (1545-1463) sub pontificatul lui Paul al III-lea, 
conciliu care marchează începutul contrareformei în Biserica Catolică.  
Castello del Buonconsiglio a fost edificat în secolul al XIII-lea fiind reşeinţa episcopilor principi. 
Fiecare nou episcop numit la Trento şi devenit, automat, principe, a dorit să-şi personalizeze 



 

 

reşedinţa, astfel încât castelul s-a aflat într-o continuă extindere şi metamorfoză. Este unul 
dintre obiectivele turistice cele mai atractive, datorită panoramei superbe care poate fi 
contemplată din logia veneţiană. 

 

Excursie la Madona de Campiglio (ANUL ACESTA si CARNEVALE HABSURGICO) 

(1/2 zi) 

Tariful include : 
-Transport cu autocar de 50 locuri  sau minibus de 19 locuri 
-Asistenta turistica pe tot parcursul excursiei 
Plecare din Cogolo: h 14.00 si intoarcere in Cogolo la18.30/19.00 

Exploram orasul Madonna di 
Campiglio  si shopping in cursul dupa 
amiezii.Centrul istoric al orasului 
este in totalitate inchis traficului si 
transformat in zona pietonala, cu 
numeroase magazine si posibilitati 
de distractie.  

Madonna di Campiglio este cea mai 
importanta statiune de schi si 
snowboard din Alpii din Italia, atat 
din privinta infrastructurii schiabile, 
cat si sub prisma peisajului, traditiei 
si a ospitalitatii.  
Statiunea este situata in partea 
vestica a regiunii Trentino si pe 
partea nordica din Val Rendena, in 
legatura cu Val di Sole, inconjurat de 
masivele Dolomiti Brenta si 
Presanella. Madonna di Campiglio 
este considerata si capitala tuturor 
sporturilor montane din toate 
anotimpurile.  
Tot din aceasta zona si - a inceput 
cariera fosta vedeta a schiului alpin, 
Alberto Tomba, considerat erou 
national de italieni, pana in ziua de 
azi.  
Madonna di Campiglio gazduieste in fiecare an cate o etapa din circuitul Cupei Mondiale.  
Centrul istoric al orasului este in totalitate inchis traficului si transformat in zona pietonala, 
cu numeroase magazine si posibilitati de distractie.  

Terme di Pejo 
Tarif de intrare la Wellness  pe persoană  
doar Swimming Pool  
 

Patinoarul din Pejo 


