
 
Obóz narciarski – BORMIO (Włochy)  

18-27.01.201    Wyjazd rodzinny 

 

            

Termin: 18-27.01.2019  

Miejsce. Bormio znane jest z fantastycznych tras narciarskich gdzie na jednej z nich 
rozgrywane są zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Zjazd tą trasą to zawsze 
wielkie wrażenie. W trakcie pobytu jeździmy na nartach także w innych znanych ośrodkach: 
Santa Caterina Valfurva oraz Isolaccia. Do dyspozycji mamy ponad 100 km tras narciarskich. 
W Bormio znajdują się także słynne w świecie kompleksy skalnych basenów termalnych oraz 
pijalnie wód mineralnych - warto skorzystad. Dodatkowo, jednego dnia  po nartach 
proponujemy wycieczkę na zakupy do słynnej  strefy bezcłowej w Livigno + spacer po 
centrum miejscowości. 

Zakwaterowanie:  Hotel ALBERGO SOGGIORNO CRAEM**   Oferuje zakwaterowanie w 
pokojach 2, 3, 4 osobowych (w niektórych łóżka piętrowe), każdy pokój z łazienką oraz TV. 
Do dyspozycji gości jest również mała tawerna w której można odpocząd po nartach oraz 
gdzie spotykamy się na wieczory integracyjne organizując dzieciom konkursy i zabawy jak 
również analizę z postępów jazdy.  Dużym atutem obiektu jest jego położenie w pobliżu 
stacji narciarskich w Bormio - 3 km od wyciągów. 

Wyżywienie: Jest bardzo smaczne. Śniadania to bufet szwedzki, trzydaniowa obiadokolacje  
z kilku zestawów do wyboru, bar sałatkowy, deser.  Dodatkową atrakcją będzie regionalna 
kolacja Valtellinese z muzyką regionalną. 

PROGRAM IMPREZY:  
1 dzień: wyjazd z  Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy, Austrię i 
Szwajcarię do Włoch.  
2 dzień: przyjazd do Bormio około 17-tej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
3-8 dzień: realizacja programu – białe szaleostwo wg wybranego karnetu: Bormio Skipass: 
Bormio, Santa Caterina Valfurva,  Isolaccia 
9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
10 dzień: przyjazd do Polski we wczesnych godzinach rannych. 

CENA dzieci i młodzież:  2417 PLN  w tym 6 dniowe szkolenie narciarskie dla dzieci + 123 
Euro karnet dla dzieci urodzonych 2003-2010  

*Członkowie klubu Wertikal uczestniczący w obozie otrzymują dodatkową zniżkę w opłacie 
klubowej 2018/2019  

Osoby z dojazdem własnym płacą mniej o 200 zł 



CENA ZAWIERA 

 transport autokarem  
 7 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, soki owocowe. Obiadokolacja: 
menu do wyboru z dwóch dao pierwszych i drugich + bar sałatkowy (kuchnia włoska), 
deser + woda do obiadokolacji. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu 
przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. 

 codzienny dowóz do stoków (nie dotyczy dojazdu własnego) 
 opiekę pedagogiczno -instruktorską + szkolenie dla dzieci 
 opiekę pilota podczas przejazdu, rezydenta podczas pobytu 
 obowiązkową składkę 10 zł na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
 ubezpieczenie KL do 10000 Euro, NNW do 7000 zł , OC do 20000 € i bagażu do 800zł 

w Signal Iduna 
 podatek VAT 
 Karnet narciarski  ważny w stacji Bormio, Santa Caterina Valfurva i Isolaccia Oga/San 

Colombano 

CENA NIE ZAWIERA: 

 dodatkowego ubezpieczenia na wypadek nagłej choroby, koszty takiego 
ubezpieczenia to 3,62 % wartości imprezy (decyzję o wykupieniu tego ubezpieczenia 
trzeba podjąd w dniu podpisania umowy). 

 opłaty klimatycznej – 1,3 €/os/noc (nie dotyczy dzieci poniżej 11 lat) 
 dodatkowych napoi do obiadokolacji 
 5€ kaucji zwrotnej za skipass (płatne w autokarze) 

Uwaga. Na ten obóz dzieci i młodzież muszą posiadad  Europejską  Kartę  Ubezpieczenia 
Zdrowotnego EKUZ (WYDAWANĄ BEZPŁATNIE  W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ). 

W razie pytao proszę o kontakt z kierownikiem obozu: 

Bogdan Stefaoski  604 471 184  

 

 

 


