Rodzaj wyjazdu: wyjazd narciarski
Specjalne promocje: free ski – karnet w cenie!
Kraj/Region/Miejscowość: Włochy/Alta Valtellina/Livigno
Termin pobytu: 4-11.12.2021
Zakwaterowanie: apartamenty 2/3-osobowe
Wyżywienie: własne
Transport: autokar, dojazd własny

Opis miejscowości
LIVIGNO położone jest na wysokości 1800 m. n.p.m. wśród szczytów Alp Retyckich. Ta położona na północy
Włoch miejscowość, znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od Szwajcarii i ok. 70 km od Austrii, jednak w
porównaniu z pobliskimi ośrodkami narciarskimi w krajach ościennych cieszy się większą liczbą dni słonecznych
w roku, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność tego miejsca, nie tylko latem, ale i zimą. Livigno jest rajem dla
miłośników aktywnego wypoczynku. Znane jest głównie z wspaniałych tras narciarskich. Na fanów białego
szaleństwa czeka tutaj 115 km tras zjazdowych, położonych po dwóch stronach doliny oraz ok. 40 km tras
biegowych, położonych w dolinie, a świetnie rozwinięta siatka bezpłatnych skibusów pozwala swobodnie
poruszać się pomiędzy trasami, a apartamentem czy też hotelem.
Sezon narciarski jest tutaj stosunkowo długi. Rozpoczyna się już pod koniec listopada i trwa do początku maja.
Osobom odwiedzającym Livigno w 3 pierwszych lub trzech ostatnich tygodniach sezonu, rezydencje i hotele
oferują atrakcyjne pakiety „free ski”, czyli pakiety pobytowe zawierające karnet w cenie.
Livigno dba o swoich turystów również po nartach. Centrum pełne jest pubów, barów i restauracji serwujących
dania oparte na wyśmienitych, regionalnych produktach. Miejscowość słynie też ze swojej strefy bezcłowej,
kuszącej obniżonymi cenami kosmetyków, markowego sprzętu i alkoholu oraz tanim paliwem.

TRASY: 30 KM ŁATWE + 65 KM ŚREDNIE + 20 KM TRUDNE = 115 KM

Opis zakwaterowania
Nazwa obiektu: Silber
Lokalizacja: via Olta, Livigno
Najbliższy wyciąg narciarski: 100 m – Cassana
Przystanek skibus: 80 m
Centrum: 600 m
Supermarket: 100 m
Restauracja: 50 m
Parking:
Narciarnia:
Wi-Fi:
czytaj więcej…
W obiekcie znajdują się dwa apartamenty cieszące się wspaniałą opinią odnośnie standardu zakwaterowania
oraz lokalizacji (przy wjeździe do Livigno, na via Olta, ok. 80 m od przystanku skibus). Od strefy pieszej dzieli go
jedynie krótki spacer (8 minut). Najbliższym wyciągiem narciarskim jest niebieska gondola Cassana, dzięki której
na nartach lub snowboardzie możemy przedostać się aż do wyciągów Federia znajdujących się niedaleko
gondolki Carosello 3000.

Dostępne typy apartamentów:
BILO 3 – apartament dwupokojowy dla 3 osób składający się z pokoju dziennego z w pełni wyposażonym
aneksem kuchennym i sofą, sypialni z łóżkiem podwójnym (możliwość rozdzielenia łóżek) oraz łazienki z kabiną
prysznicową i WC. W apartamencie znajduje się TV, mikrofalówka oraz WiFi.

STUDIO 2 – apartament jednopokojowy dla 2 osób składający się z pokoju dziennego z w pełni wyposażonym
aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim oraz łazienki z kabiną prysznicową i WC. W apartamencie znajduje
się TV, mikrofalówka oraz WiFi.

Cena
- studio przy zakwaterowaniu 2 osób: 1690 zł
- bilo przy zakwaterowaniu 3 osób: 1620 zł

Świadczenia
Cena zawiera: 7 noclegów w apartamencie (bez wyżywienia), 6-dniowy skipass Livigno, opiekę pilota/rezydenta, sprzątanie końcowe apartamentu (aneks kuchenny sprzątany samodzielnie), ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna KL 20.000
EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR, KR 6.000 EUR, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).
Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej za skipass: 5 EUR/os., kaucji zwrotnej za zakwaterowanie: 100 EUR/apartament, przejazdu autokarem z Katowic oraz okolic: 420 PLN/os. (opcjonalnie, możliwy dojazd własny).
Informacje dotyczące przejazdu autokarem:
Wyjazd z Polski: 3 grudnia 2021 w piątek, w godzinach wieczornych, przyjazd do Livigno: 4 grudnia w godzinach
popołudniowych.
Powrót do Polski: 11 grudnia 2021, w sobotę, w godzinach popołudniowych, wyjazd z Livigno: 10 grudnia – piątek, w
godzinach wieczornych (ok. godz. 23:00)
Wyjeżdżamy do Livigno z następujących miast: Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Tychy, Gliwice,
Wodzisław Śląski, Rybnik, Żory, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn, Żywiec.
Wyjazd z innych miast jest możliwy jeśli dane miejsce znajduje się na trasie naszego przejazdu lub też z danego miejsca
wyjeżdża większa grupa osób (minimum 8 osób).

Osoby podróżujące z nami na narty lub snowboard autokarem mogą zabrać jedną dużą walizkę, jedną parę nart z kijkami
lub jedną deskę snowboardową, jedną parę butów narciarskich lub snowboardowych, kask oraz jeden bagaż podręczny.
Sprzęt narciarski/snowboardowy powinien być w pokrowcu lub odpowiednio zabezpieczony, tak by ułatwić jego wygodny
transport.
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