
Livigno – popularny region narciarski w odciętej od świata wysokogórskiej dolinie, 
gdzie sezon trwa do końca kwietnia a po białym szaleństwie można spędzać czas na 
zakupach w tanich sklepach z elektroniką, perfumami i alkoholem. Tereny narciarskie 
(około 100 km tras) obejmują dwie strony doliny, z malowniczo położonym pośrodku 
miasteczkiem. Region wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę narciarską, szyb-
kie wyciągi krzesełkowe i gondolowe, które transportują narciarzy z wysokości około 
1800 m n.p.m. aż do ponad 2800 m n.p.m. W Livigno dominują trasy narciarskie dla 
średnio zaawansowanych, ale znajdą się również miejsca dla początkujących. Z naszego 
Hotelu do wyciągów jest zaledwie kilkaset metrów, jednak dla wygody gości co około 
15 minut zatrzymuje się skibus i przewozi narciarzy do centrum miejscowości lub do 
wyciągów po drugiej stronie doliny.

Cena:
2190 PLN/os przy zakwaterowaniu maksymalnej ilości osób w apartamencie
2270PLN/os przy zakwaterowaniu o 1 osobę mniej niż maksimu apartamencie. 
2350 PLN/os przy zakwaterowaniu o 2 osoby mniej niż maksimum w apartamencie. 
Cena dla młodzieży do 18 lat.

Zakwaterowanie w rezydencji Chalet del Sole położonej na skraju Livigno około 1 km od centrum miejscowości i 400 m od wycią-
gów. Zakwaterowanie w apartamentach typu: mono RIN 2-3os, SOLE 2 os, LA STUA 2-3os, NUVOLA  3-4os, bilo LAMPO 3-5os, 
LAGO 3-5os trilo LUNA 4-5os, , STELLE 5-7 os, TERRA 3-6 os quadri MARE 6-8 os, CIELO 6-8os quindi BAGA – 10 -13 os.(2 
łazienki, bardzo duży salon). Wszystkie apartamenty wyposażone są w łazienki i TV sat. Wszystkie apartamenty wyposażone są w 
aneksy kuchenne, jednak w przypadku korzystania z wyżywienia grupowego nie wolno używać urządzeń i naczyń kuchennych.

Gwarantujemy: 7 noclegów zgodnie z opisem, transport autokarem klasy lux (kalkulacja na trasie Katowice – Livigno – Katowice). 
Opieka pilota i rezydenta oraz trenera , wychowawcy. Wyżywienie – kuchnia polska, śniadania, lunch pakiety (uczestnicy spo-
rządzają je z bufetu śniadaniowego), kolacja kuchnia polska napoje wliczone w cenę) . Ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN i 
NNW do 10.000 PLN, OC 100.000 PLN. 

UWAGA: kaucja za apartament 150 Euro, apartamenty należy oddać posprzątane w przeciwnym razie koszt sprzątania: MONO – 
40 Euro, BILO 50 Euro, TRILO i większe 60 Euro, należy zabrać ręczniki.
Szkolenie narciarskie i snowboardowe 3 godz/dziennie w pakiecie tygodniowym - 130 €
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Rezerwacja wyjazdu

WŁOCHY Livigno 
termin 19.01 – 28.01.2018. 

http://narciarz.pl/kontakt/

