
WŁOCHY – ALTA VALTELINNA - BORMIO 
Obóz narciarski klubu Wertikal 

17-25.02.2018 

Wyjazd jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży biorącej w nim udział rodzinnie.  W formie rodzinnej: dzieci biorą udział na
zasadach  uczestnika  obozu,  rodzice  w  formie  wczasów  narciarskich  -  bez  zorganizowanego  szkolenia  narciarskiego  dla
dorosłych .

MIEJSCE:
ALTA VALTELLINA –  to licząca ponad 100 km dolina w Alpach Retyckich w północnej części Lombardii graniczącej
ze Szwajcarią.  Składa się z kilku dolin,  które ciągną się przechodząc jedna w drugą, od Valfurva przez Bormio
Valdidentro,  Valdisotto aż  po Livigno.  Jako region narciarski  Alta Valltelina  obejmuje  Bormio,  Isolaccia,  Santa
Caterina Valfurva i Livigno, łącznie ponad 170 km tras położonych pomiędzy 1180-3012 m n.p.m. Proponujemy
skorzystanie z karnetu Cztery Doliny (4 Valli) – jazda na stokach Bormio, Santa Caterina Valfurva i Isolaccia/San
Colombano.

Bormio -  to przede wszystkim znana z mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim góra Cima Bianca na której
szusować można aż do ponad 3.000 m n.p.m. - stacja ta posiada 20 km tras czarnych, 20 km tras czerwonych, 10
km tras niebieskich. Różnorodność zjazdów począwszy od łatwych, przez średnio trudne aż po trasy pucharowe
dla zaawansowanych narciarzy sprawia iż jest to jedno z najbardziej poszukiwanych miejsc wypoczynku wśród
narciarzy z całej Europy. Poza znaną stacją narciarską Bormio to także miasto idealne dla turystów. Znajdziecie
tutaj dużo sklepów, restauracji, barów, dyskotek i wszelkiej infrastruktury potrzebnej do wypoczynku i rozrywki.
W Bormio znajdują się także słynne w świecie kompleksy basenów termalnych oraz pijalnie wód mineralnych.

ZAKWATEROWANIE:
ALBERGO SOGGIORNO CRAEM**  znajduje się ok. 4 km od zabytkowego centrum Bormio. Oferuje zakwaterowa-
nie w pokojach 2, 3, 4-osobowych (w niektórych łóżka piętrowe), wyposażonych w łazienkę i TV. Do dyspozycji go-
ści jest również winda, mała tawerna oraz parking. Tawerna oferuje duży wybór potraw i win nawiązujących do
bogatej tradycji kulinarnej doliny Alta Valtellina. Dużym atutem obiektu jest jego położenie w pobliżu stacji nar-
ciarskich w Bormio oraz Oga - San Colombano – Isolaccia. Hotel dzieli 35 km od Livigno oraz 12 km od Santa Cate-
rina Valfurva.

WYŻYWIENIE:
Śniadania  (bufet  szwedzki),  obiadokolacje:  trzydaniowa  z  kilku  zestawów do wyboru,  bar  sałatkowy,  deser.  
Dodatkową atrakcją będzie regionalna kolacja Valtellinese z muzyką regionalną serwowana jeden raz na turnus.

PROGRAM IMPREZY: 
1 dzień: wyjazd z Krakowa ok. godz. 21. Przejazd przez Czechy, Austrię i Szwajcarię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Bormio około 17-tej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3-7 dzień:  realizacja programu – białe szaleństwo wg wybranego karnetu:  4 Valli: Santa Caterina Valfurva (3x),
Bormio (2x), Isolaccia (1x), po nartach wycieczka na zakupy do słynnej na całą Europę strefy bezcłowej w Livigno,
spacer po centrum miejscowości.
8  dzień: Ostatni  dzień  jazdy  na  nartach.  Po  powrocie  ze  stoków  obiadokolacja,  wykwaterowanie  z  hotelu,
odebranie lunch-pakietów, wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień: przyjazd do Polski po południu.

*350 zł/os dla dziecka spoza klubu biorącego udział w szkoleniu narciarskim 

 

TERMIN CENA 
17-25.02.2018 1960 zł (+ 250 zł opłata za 6 –dniowe szkolenie narciarskie ) – cena dla

klubowiczów*

http://narty.wakacje.pl/przewodnik/wlochy/przewodnik/wlochy/alta-valtellina/bormio-312081565.html


CENA ZAWIERA:
 transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek)
 6 noclegów w hotelu SOGGIORNO CRAEM w Bormio
 wyżywienie 2 razy dziennie (kuchnia włoska) śniadanie w formie bufetu wędlin i ciast + automatyczny
dystrybutor do kawy, świeże mleko, dystrybutor do soków owocowych itp. Obiadokolacja: menu do wyboru z
dwóch  dań  pierwszych  i  drugich  +  bar  sałatkowy  (kuchnia  włoska),  deser.   Pierwszym  posiłkiem  jest
obiadokolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim obiadokolacja i suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu.
 codzienny dowóz do stoków (nie dotyczy dojazdu własnego)
 opiekę pilota podczas przejazdu, rezydenta podczas pobytu
 szkolenie narciarskie pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej
 Obowiązkowa składka 10 zł na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 ubezpieczenie KL do 10000 Euro i NNW do 7000 zł i bagażu do 800zł w Signal Iduna
 ubezpieczenie SKI OC
 podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
 możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: koszty rezygnacji 3,4 % wartości imprezy (do 5 dni od

podpisania umowy / wpłaty zaliczki)
 opłaty klimatycznej – 1 €/os/noc (nie dotyczy dzieci poniżej 13 lat)
 napoi do obiadokolacji
 5€ kaucji zwrotnej za skipass (płatne w autokarze)
 6-dniowych karnetów narciarskich 4 Valli (Cztery Doliny) - płatne w autokarze

Ceny 6-dniowego karnetu 4 Valli – 4 Doliny (cennnik z sezonu  2017/2018)
(ważny w Bormio, Santa Caterina Valfurva i Isolaccia Oga/San Colombano)

Rodzaj karnetu Wysoki sezon 
23.12.2017-07.01.2018

27.01-16.03.2018
Dorośli 214 €

Junior / Senior 176 €
Junior – dzieci urodzone między 2002 a 2009 r.

Senior – osoby urodzone w roku 1953 lub wcześniej
BABY: dzieci urodzone w roku 2010 i później, mają prawo do darmowego skipassu w towarzystwie osoby

dorosłej (konieczne przedstawienie dokumentu tożsamości)

WAŻNE INFORMACJE:
KASK OBOWIĄZKOWY dla osób biorących udział w szkoleniu narciarskim w grupie. 
Zalecamy  posiadanie  Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  EKUZ  (WYDAWANEJ  BEZPŁATNIE   W
ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ).
Przewóz bagażu: 1para nart lub snowboard (w pokrowcu), torba na buty, 1 szt. bagażu głównego (max. 20 kg).
Nadbagaż płatny 50 zł/szt.

 


