Hotel Cevedale
Pejo, Italia

Descriere Hotel Cevedale, Pejo, Italia
Pejo – relaxare şi cultură în Parcul Naţional Passo dello Stelvio!
Staţiunea Pejo este situată într-o vale laterală a Val di Sole. Cu centrul la cota 1400 m, Pejo este localitatea la cea mai
mare înălţime din Trentino și centrul cultural al Valle di Pejo. Centrul turistic al Parcului Național Stelvio se află de
asemenea aici. Ca parte a parcului național, Pejo este punctul de plecare ideal pentru drumeții pe Pasul Stelvio și
sporturi de iarnă în domeniile schiabile din împrejurimi, în special domeniul schiabil Pejo 3000. Localitatea Pejo este
liniștită şi se caracterizează prin străduțele sale frumoase, piața pitorească cu magazine și arhitectura remarcabilă a
unor clădiri. Printre altele, fostul conac Palazzo Migazzi și biserica SS. Filippo e Giacomo, cu frescele lor mari din secolul
al XIV-lea, merită cu siguranţă vizitate. Nu departe de centrul orașului se află ruinele fortăreței Barba di Fior. Pejo este
cunoscut şi pentru turismul balnear. Trei izvoare minerale sulfuroase izvorăsc în Valea Pejo: „Fonte Alpina”, „Nuova
Fonte” și „Antica Fonte”. Mai multe băi termale din zonă folosesc izvoarele pentru gama lor extinsă de servicii. Pejo
Fonti de exemplu cu centrul termic modern „Terme di Pejo” oferă diverse tratamente terapeutice cu apă termală.

Domeniul schiabil Pejo 3000 este situat pe flancurile Muntelui Vioz. Accesul în domeniu se face în zona Pejo Fonti, care
se află la aproximativ 4 km de Cogolo di Pejo și este bine conectat cu skibus-ul. Pârtiile variază de la 1400 m la 3000 m
și sunt deservite de şapte instalaţii pe cablu. Majoritatea celor 20 de kilometri de pârtie sunt de dificultate medie,
câțiva kilometri de pârtii albastre și negre fac ca domeniul schiabil să fie potrivit pentru toate nivelurile de abilitate.
Telecabina „Pejo 3000” de 100 de persoane transportă pasionații de sporturi de iarnă de la stația mediană din Tarlenta
până la cel mai înalt punct din domeniu de schi. De aici se deschide o panoramă fantastică asupra grupului montan
Ortler-Cevedale. O pârtie roșie duce în jos spre celelalte pante, care sunt de asemenea marcate cu roșu. Există două
pârtii albastre în zona de pantă inferioară. Trei restaurante montane oferă cadrul prefect pentru o pauză binemeritată
de prânz. Aproximativ jumătate din pârtii pot fi acoperite cu zăpadă artificială, inclusiv pârtie de vale roşie. De
asemenea este cea mai lungă pârtie din domeniu care coboară peste 8 km până la stația de vale. În zona inferioară se
abate pe o pârtie albastră. De la stația de munte a gondolei „Cabinovia” cu 6 locuri, traseul negru nr. 3 duce de
asemenea în vale. Pentru cei mai experimentaţi trei ture de schi sunt adăugate celor 13 pârtii îngrijite, cu lungimi între
500 m și 2,5 km. Familiile cu copii se pot bucura în zona copiilor amenajată cu multă atenţie din Cogolo di Pejo. Aici
există un teleschi care deserveşte pârtia albastră „Biancaneve” cu o lungime de aproximativ 500 m. Alături se află
„Biancaneve Snowpark”, o zonă de joacă largă pentru copii cu un covor magic, carusel și snowtubing. Zona dedicată
celor mici dispune de nocturnă şi este deschisă de două ori pe săptămână seara, între 20:00 la 22:00.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 18:02)

