
Bormio (1225mnpm) znajduje się w Lombardii, u stóp potężnych szczytów parku narodowego Stelvio. Fantastyczna miejscowość dla 
wymagających narciarzy, słynie z zawodów Mistrzostw Świata rozgrywanych na stoku „Stelvio” w 1985 i 2005 roku a także Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim. Bormio położone jest na styku 3 dolin Valfurva, Valdidentro i Valdisotto.
Stoki narciarskie położone są na imponującej górze Cima Bianca sięgającej 3000 m npm. Narciarze mogą ze szczytu zjechać trasami 
narciarskimi do samego centrum Bormio pokonując wielowariantową trasę o długości ponad 10km i 1800m przewyższenia.
Mniej wymagający narciarze znajdą tu również dobrze przygotowane łagodne stoki. Dobrym miejscem dla rodzin są stoki w pobliskiej 
Isolacci lub Santa Caterinie. Wszystkie 3 miejscowości oferują łącznie około 100 km tras narciarskich obsługiwanych przez 39 wyciągów.
Bormio to również uzdrowisko termalne o tradycjach sięgających 2000 lat wstecz. Wieczory warto spędzić w zabytkowym centrum z 
charakterystyczną regionalną zabudową pełną małych przytulnych restauracji, pizzerii barów, sklepów i dyskotek.

Cena: 1950   PLN/os.  
Zniżki: dzieci na 3 lub 4 łóżku do 5 lat – 300PLN/os, dzieci na 3 lub 4 łóżku  6-10 lat – 200 PLN/os, osoby powyżej 10 lat na 3 lub 4 łóżku 100 
PLN/os. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 200PLN/os.
•UWAGA – obowiązkowa taksa klimatyczna w wysokości: 1,30 Euro/doba dla osób powyżej 12 roku życia.
 
Zakwaterowanie: Hotel RODODENDRI*** 
położony w miejscowości St Antonio 3 km od centrum Bormio, niewielki rodzinny hotel oferuje gościom bardzo przytulne pokoje i ciepły regio-
nalny wystrój. W hotelu pokoje 2, 3 i 4 osobowe. W hotelu znajdują się sale restauracyjne, bar a także pomieszczenie, w którym można urządzić 
imprezę integracyjną.

Zapewniamy:
*Zakwaterowanie (7 noclegów) w pokojach 2, 3 i 4 osobowych
*Wyżywienie 2 razy dziennie – śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja (napoje dodatkowo płatne)
*Transport z Polski do Bormio luxusowym autokarem,
*codzienne transfery na stoki do Bormio, Isolacci, Santa, Cateriny, Livigno
*opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na miejscu oraz instruktorów.
*ubezpieczenie KL do kwoty 40.000 PLN, NNW 10.000 PLN, OC 100.000 PLN.

Szkolenie narciarskie 18 godzin Pakiet 130 €

Ceny karnetów: 4 doliny BORMIO, SANTA CATERINA, ISOLACIA – 208 Euro os dorosłe i 138 juniorzy ur między 2001-2008 i seniorzy uro-
dzeni w i przed 1952

narciarz.pl           tel: +48 604 318 130        biuro@narciarz.pl
Rezerwacja wyjazdu

Wczasy BORMIOHotel Rododendri***
termin 03-12.03.2017

http://narciarz.pl/kontakt/

