Hotel Cristallo
Pejo, Italia

Descriere Hotel Cristallo, 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.
În domeniul schiabil Pejo 3000 potrivit pentru familii, nu este neglijat nici après-ski-ul, deși la o scară mai mică. Cabana
de schi Lo Scoiattolo, situată în centrul pârtiilor, vă invită la barul în aer liber pentru après-ski după-amiaza. Buna
dispoziţie este la ordinea zilei aici, iar distracţia la dans pe măsură. Pejo este un loc confortabil după o zi de schi. Unele
magazine vă invită să vă plimbați, iar restaurantele servesc mâncăruri regionale delicioase. În Pejo Cogolo și în Pejo
Fonti, lângă intrarea liftului, există patinoare pentru copii. O distracție specială pentru copii este plimbarea cu
"Minicar", o mașină de curse în miniatură pe un mic traseu de gheață, chiar lângă patinoarul din Pejo Cogolo. Cei
interesați de moștenirea culturală și de istoria locurilor pot vizita biserica cu fresce, un castel în ruine și muzeul de
folclor din Pejo. Datorită izvoarelor curative, Pejo este cunoscut și ca un oraș balnear. Mai multe băi termale și spa-uri
oferă tratamente și băi spa extinse. În Pejo Fonti se află "Terme di Pejo", una dintre cele mai mari băi termale. În plus,
Parcul Național Stilfserjoch oferă oportunități aproape nelimitate de a experimenta în mod activ natura. Excursiile
ghidate cu rachete de zăpadă sau drumeții de iarnă sunt populare. De asemenea, în Valea Pejo sunt amenajate cinci
trasee diferite pentru mersul nordic. Împrejurimile mai largi pot fi explorate în mod confortabil cu trenul electric
"Dolomiti Express", care traversează Val di Sole.
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
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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. Cu skipass-ul
"SkiArea" puteţi accesa şi domeniile schiabile înconjurătoare: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva şi Pejo
(vezi regiune de schi). Astfel, vă stau 150 km de pârtii la dispoziţie pentru varietate zilnică garantată!
În Val di Sole, schiorii de schi fond se pot bucura de o rețea de aproximativ 45 km de pârtii. În valea învecinată și, prin
urmare, în Pejo, sporturile nordice sunt concentrate în centrul de schi fond "Biancaneve". Aici se pregătește un traseu
circular de aproximativ 5 km. Se desfășoară pe pajiști în mare parte plate și, prin urmare este ideal pentru începători.
De asemenea, este posibilă şi varianta skating. În satele din împrejurimi și în Val di Sole există și alte trasee din care
puteți alege: Vermiglio (la aproximativ 14 km de Pejo) oferă alte cinci trasee cu o lungime totală de 20 km. Rabbi (5
km), Mezzana (6 km) și Commezzadura (4 km) oferă, de asemenea, trasee ușor de parcurs de-a lungul văii inferioare.
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