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SLIDINĖJIMAS ITALIJOJE

BŪTINA PATIRTI

• Susipažinti su Italijos kultūra
• Likti sužavėtais Alpių kalnų grožiu
• Išbandyti aktyvias žiemos pramogas
• Išmėginti žymųjį Sella Ronda slidinėjimo 

žiedą (Val Gardenoje ir Val di Fasoje)

Italija pagrįstai laikoma viena geriausių slidinėjimo vietų ne tik 
Europoje, bet ir visame pasaulyje. Pabuvę Italijos slidinėjimo 
kurortuose žiemą, įsitikinsite, kad milijonas kasmet atvykstan-
čių turistų neklysta – pasakiškas kalnų peizažas, puikios sli-
dinėjimo trasos, gerai išvystyti kurortai ir audringi aprės-ski 
atostogas pavers nepakartojamomis!

BŪTINA PARAGAUTI

• Tikros itališkos picos
• Išgerti stiprios espreso kavos
• Pastos (makaronų) su įvairiais tradiciniais 

padažais
• Pasilepinti tiramisu desertu
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Bergamas

Alta Valtelina

Val di Solė

Val Rendena

Val di Fiemė

Val di Fasa

Val Gardena
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ATVYKIMAS
Apsišarvuokite kantrybe, nes kelionės į slidinė-
jimo kurortus yra pakankamai ilgos, važiavimas 
siauromis miestelių ir kalnų gatvelėmis užima 
laiko, o dėl oro sąlygų gali būti uždaryti kai kurie 
keliai ar tuneliai. 

Apytikslė važiavimo trukmė iki Bormio 
kurorto ~3,5 val., iki Livigno kurorto ~4,5 
val., iki Madonna di Campiglio ar Val di Sole 
~3-4 val., iki Val di Fassa, Val di Fiemme, 
Val Gardena ~4-5 val.

Tikslesnė važiavimo trukmė priklauso nuo 
pasirinkto kurorto ir viešbučio ar apartamentų 
vietos miestelyje. Taip pat autobusai turi gali-
mybę privažiuoti ne prie visų viešbučių, tad gali 
tekti kiek paeiti.

IŠVYKIMAS

PAPILDOMA INFORMACIJA

Kelionių organizatoriaus 
atstovai

Žilvinas Žebrauskas +370 613 41684 
(Val Rendena, Madonna di Campiglio, Val di Fassa, 
Val di Fiemme, Val di Sole)

Vytautas Ivanauskas  +370 615 87867  
(Livigno)



VIEŠBUČIŲ IR APARTAMENTŲ TAISYKLĖS
Italijoje galioja tarptautinės apgyvendinimo taisyklės.  
Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14.00-16.00 val.,  
apartamentų – nuo 17.00 val., išvykimo dieną paros pabaiga yra 09.00-10.00 val.

Kai kuriose kurortuose taikomi 
kurorto mokesčiai, mokami 
atvykus. Atvykus gali būti 
prašoma palikti užstatą.DĖMESIO! 

Už apartamentų valymą, vandenį, 
elektrą, patalynės nuomą ir 
kitas paslaugas gali būti imamas 
papildomas mokestis.

• Išeinant iš viešbučio 
raktus rekomenduojama 
palikti registratūroje.

• Apartamentų raktus 
visuomet turėkite su savimi, 
o išvykstant iš apartamentų 
raktus palikite sutartoje 
vietoje (duryse arba 
apartamentuose ant stalo).

Registracija į apartamentus ir raktų paėmimas gali vykti adminis-
tracijoje, kuri gali būti įsikūrusi už kelių kilometrų ar kitoje miesto 
vietoje. Po registracijos turistams įprastai tenka patiems nuvykti 
iki apartamentų. Išvykimo dieną atlaisvinus kambarį, bagažą galima 
palikti viešbučio/apartamentų bagažo saugojimo kambaryje.

Viešbučiuose negalima vaikščioti su slidininko batais, negalima laikyti 
slidžių kambariuose, jei tam yra skirta speciali patalpa. Slidinėjimo 
inventoriaus kambarys gali būti šildomas, džiovinantis batus arba 

tiesiog apšildyta patalpa. Kai 
kuriuose viešbučiuose batus ir 
slides galima palikti slidinėjimo 
kambaryje esančiose rakinamose 
spintelėse (už užstatą).

Restoranai ir barai veikia pagal 
viešbučio administracijos nusta-
tytus darbo grafikus.
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SLIDINĖJIMO APRANGA IR INVENTORIUS
Apranga nėra nuomojama. Vykstant slidinėti ją reikia atsivežti 
arba atvykus yra galimybė nusipirkti. Slidinėjimo kurortuose yra 
įsikūrusių daug sporto prekių parduotuvių. Jose galima rasti visko, 
ko gali prireikti slidininkui ar snieglentininkui atostogų metu.

Tuo tarpu inventorių galima išsinuomoti. „Novaturo“ atstovas vi-
suomet patars, kur nuomojamas geresnės kokybės inventorius. 
Čia dirbantys profesionalai pakonsultuos ir parinks Jums geriau-
siai tinkantį inventorių pagal Jūsų poreikius. Nuomos punktai dir-
ba kasdien, įprastai nuo pat ryto.

• Visada dėvėkite apsauginį 
slidininko šalmą.

• Pasirinkite tik 
patogius batus, tvirtai 
užsekite jų sagtis!

• Kokybiškai paruoškite 
slides ar snieglentes 
būsimam slidinėjimui 
(kurorte tai padaryti 
galite nuomos punkte).

• Apsaugokite akis dėvėdami 
žiemos sportui skirtus 
slidinėjimo akinius.

Nuomojant slidinėjimo 
inventorių turėkite 
asmens dokumentą.

Nuomojamą slidinėjimo 
inventorių rekomenduojame 
apdrausti.

Saugokite slidinėjimo 
inventorių, nes kalnuose 
pasitaiko vagysčių.
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Atstovas
Žilvinas  

rekomenduoja



UŽSIRAŠYKITE IR 
IŠSISAUGOKITE SLIDINĖJIMO 
PASO NUMERĮ.

Pametus ir turint jo numerį, 
nereikės pirkti naujo. Teks 
susimokėti numatytą baudą, 
kad gautumėte naująjį.  
Už slidinėjimo pasą dažnai 
paliekamas užstatas.

Slidinėjimo paso 
perduoti kitam 
žmogui negalima.

Slidinėjimo pasai gali būti įvairūs, leidžiantys slidinėti vieno ar keleto slėnių 
trasomis, parduodami įvairiam laikotarpiui. Jų kainos suaugusiems, vaikams 
ar senjorams dažniausiai skiriasi.

Slidinėjimo pasas (ski pass) 
– tai bilietas (magnetinė 
kortelė), leidžianti naudotis 
kurorte esančiais keltuvais. 
Magnetinę kortelę užtenka įsi-
dėti į kairę striukės kišenę ar 
rankovę – taip ji būna lengvai 
nuskaitoma.

SLIDINĖJIMO PASAS
Jei slidinėjimo paso neįsigijote dar prieš 
kelionę, jį bus galima įsigyti pervežimo į 
Jūsų kurortą metu (Livinjo ir Bormijaus 
regionuose), autobuse iš „Novaturo“ 
atstovų ir taip sutaupyti laiko. 
Apmokėti galite grynaisiais 
pinigais arba, esant 
galimybei, kreditine 
kortele. Taip pat tai 
dar galite padaryti ir 
specialiose slidinėjimo 
pasų pardavimo 
vietose.
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Kiekvieną sezoną regionuose galimi pasikeitimai, todėl naujausios 
informacijos apie transporto ypatumus teiraukitės Novaturo atstovo.

TRANSPORTAS MIESTE
Dažniausia ir populiariausia transporto priemonė, kurią naudojasi keliautojai slidinėjimo kuror-
tuose yra specialus kursuojantis autobusas, angl. „ski bus“. Perkant slidinėjimo pasus Bormijaus 
ir Livinjo kurortuose, ši transporto priemonė yra nemokama ir jos darbo laikas yra susietas su 
keltuvų darbo laikais. Kituose kurortuose, pavyzdžiui: Val di Fiemme ar Val di Fassa regionuose 
„ski bus“ paslaugos yra mokamos. Val di Fassa regione viešbučio registratūroje arba informacijos 
centruose reikia nusipirkti „ski bus“ kortelę. Val di Fiemme regione yra rekomenduojama miesto 
mokesčius sumokėti pirmąją dieną, nes tai padarius keliautojai gauna Val di Fiemme regiono sve-
čio kortelę su kuria galima nemokamai naudotis „ski bus“, miesto baseinu ir kitomis paslaugomis.

Kurortuose galima naudotis ir taksi paslaugomis.

Tarp pačių kurortų kursuoja miesto autobusai. Jei keliautojas turi įsigijęs viso regiono slidinėjimo 
pasą, šis autobusas jam – nemokamais. Kitiems – už papildomą mokestį.
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Iš gydymo įstaigos į savo 
viešbutį ar apartamentus 
turėsite grįžti savarankiškai.

Draudimas šios paslaugos 
įprastai neapmoka.

Informaciją apie trasų ir keltuvų darbo laikus 
galima rasti prie kiekvieno keltuvo, pasitikrinti 
internete arba teirautis „Novaturo“ atstovo. Ry-
tais rekomenduojame pasidomėti orų prognoze 
ir sužinoti, ar visos trasos ir keltuvai tą dieną 
veikia.

Traumos atveju kalne reikia skambinti pagalbos 
numeriu 118 ir kreiptis į medicinos įstaigą. Ši 

Slidinėdami visuomet kartu su savimi turėkite 
specialų (padidintos rizikos) medicininių išlaidų 
draudimą, galiojantį žiemos sporto šakoms.

Saulė kalnuose labai aktyvi, todėl 
rekomenduojame teptis apsauginiais 
kremais nuo saulės.

SVARBU 
ŽINOTI

informacija visuomet būna nurodoma „Nova-
turo“ atstovų jau atvykus į kurortą.

Nelaimės atveju trasose dirbantys darbuo-
tojais, instruktoriai nelieka nuošalyje ir pa-
gelbėja nukentėjusiam. Pakeliui į kliniką apie 
nelaimingą įvykį informuokite savo draudimo 
kompaniją ir „Novaturo“ atstovą.

SLIDINĖJIMAS ITALIJOJE



SLIDINĖJIMO MOKYKLOS
Jei ruošiatės mokytis slidinėti ar tiesiog 
norite patobulinti savo slidinėjimo 
įgūdžius ir Jums reikalingi instruktoriai, 
siūlome pasinaudoti slidinėjimo moky-
klos paslaugomis. Mokyklos įsikūrusios 
prie pagrindinių trasų. Pamokos gali būti 
individualios ir grupinės. Svarbu žinoti, 
kad šias paslaugas reikia užsisakyti 
iškart atvykus, o slidinėjimo pasas į 
mokyklėlės paslaugas neįskaičiuotas.

Kiekviename kurorte kiekvie-
nas keliautojas atras įdomių 
užsiėmimų. Įvairios pirtys, ba-
seinai, sveikatingumo centrai. 
Galima pasivaikščioti jaukiuose 
miesteliuose, pačiuožinėti, iš-
bandyti sniego motociklus, pra-
lėkti šunų kinkiniu ar nusileisti 
nuo kalnų viršūnių parašiutu. 

Vakarais šokti apre-ski, ragauti 
itališkos virtuvės šedevrų ar 
apsilankyti itališkame kine. Ap-
sistojusius Livinjo, vilioja ir puiki 
galimybė apsipirkti: čia veikia 
daugiau nei 200 neapmokesti-
namų prekių parduotuvių.

PRAMOGOS
Italijos slidinėjimo 
kurortuose gausu 

aktyvių žiemos 
pramogų.
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Susipažinkite ir laikykitės Tarptautinės Slidinėjimo 
Federacijos (FIS) taisyklių, taip sumažinsite traumų tikimybę.

1. Dėmesys kitiems slidininkams. Kiekvienas slidinėjantis kalnuose turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus 
aplinkiniams ir jų nesužalotų.

2. Greičio ir judėjimo trajektorijos apribojimas. Kiekvienas kalnų slidininkas turi pasirinkti greitį ir judėjimo 
trajektoriją įvertinęs realią situaciją, matomumą trasoje, oro sąlygas, sniego dangą ir bendrą šlaito būklę.

3. Judėjimo trajektorijos pasirinkimas. Slidininkas, esantis aukščiau šlaite ir galintis iš ten daugiau matyti, 
privalo taip numatyti savo nusileidimą, kad nesusidurtų su žemiau čiuožiančiu slidininku.

4. Aplenkimas. Lenkti galima iš viršaus ir iš apačios, iš dešinės ir kairės. Svarbiausia – lenkiant laikytis saugaus 
atstumo, kad nesusidurtumėte su bet kokį manevrą darančiu aplenkiamu slidininku.

5. Įvažiavimas ir užvažiavimas (į ką nors, ant ko nors). Kiekvienas slidininkas, įvažiavęs į ką nors ar užvažia-
vęs ant kliūties, trasos užtvaros, būtinai privalo sustoti ir įsitikinti, ar nieko nesužalojo. Besiruošiant įvažiuot į 
trasą, slidininkas privalo įdėmiai pasižiūrėti į viršų ir į apačią bei įsitikinti, kad nesukels pavojaus sau, kitiems. 
Tą patį reikia padaryti ir po trumpo sustojimo norint pradėti judėti ir vėl.

6. Sustojimas. Negalima be reikalo sustoti ant siauro tako ar blogai matomoje vietoje ir taip trukdyti čiuožti 
kitiems. Pagriuvęs slidininkas privalo kaip įmanoma greičiau atsikelti.

7. Pakilimas ir nusileidimas. Kiekvienas slidininkas, kylantis ar besileidžiantis šlaitu pėsčiomis, privalo eiti pa-
čiu kraštu, kad netrukdytų kitiems.

8. Dėmesys ženklams. Svarbu atkreipti dėmesį į įspėjančius ir draudžiamuosius ženklus.

9. Elgesys atsitikus nelaimei. Atsitikus nelaimei, kiekvienas netoliese esantis slidininkas privalo suteikti pagal-
bą nukentėjusiam. Kiekvienas kalnų slidininkas turi mokėti teikti pirmąją pagalbą.

10. Nelaimingo įvykio liudijimas. Kiekvienas slidininkas, tapęs nelaimingo atsitikimo liudininku ar dalyviu (ne-
svarbu, kaltas jis ar ne), privalo pasakyti savo pavardę ir koordinates.
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10 TARPTAUTINĖS SLIDINĖJIMO 
FEDERACIJOS (FIS) TAISYKLIŲ:



Šalis ITALIJA

Slidinėjimo regionas Alta Valtelina
(Livinjas,  
Bormijus)

Val di Solė
(Mecanas, 

Marileva 900, 
Marileva 1400, 

Folgarida, 
Dimaras, Malė, 
Monklasikas)

Val Rendena
(Madona di 
Kampiljas,  
Pincolas)

Paganela
(Andalas, 

Molvenas)

Val di Fieme
(Kavalezė,  
Predacas)

Val di Fasa
(Kanacėjus,  
Kampitelas,  
Poca di Fasa,  
Vigo di Fasa)

Val Gardena
(Selva,  

Santa Kristina, 
Ortizėjus)

aukščiausias taškas, m 3012 2443 2550 2125 2440 2638 2200

aukščių skirtumas, m 1200 1200 1650 1095 1580 1297 964

bendras trasų ilgis, km 220 120 150 50 109 220 175

mėlynos trasos, % 30 46 40 44 38 32 30

raudonos trasos, % 52 41 45 52 46 60 60

juodos trasos, % 18 13 15 4 16 8 10

bugelinis keltuvas 23 5 3 3 8 31 32

krėslinis keltuvas 25 15 20 9 29 39 41

gondolinis keltuvas 10 7 6 2 7 5 6

didysis gondolinis keltuvas 1 - - - 1 7 2

funikulierius - - - - - - -

naktinis slidinėjimas + + + + + + -

snieglentininkų parkas 3 2 + 1 + + 1

rogučių trasa + - - + + + +

lygumų slidinėjimas, km 53 81 44 6 130 70 115

ledynas - - - + - - -
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Šeima

Pramogos

Sveikatingumo centras

Trasos iki miestelio

Informacija 
parengta 
remiantis 
oficialiais kurortų 
tinklapiais ir 
užsienio partnerių 
bei atstovų 
užsienyje pateikta 
informacija. 
Nurodyta 
informacija gali 
keistis. Naujausią 
ir išsamiausią 
informaciją 
suteiks 
NOVATURO 
atstovai Italijoje.
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