OFERTA NARCIARSKICH WYJAZDÓW INTEGRACYJNO –
MOTYWACYJNYCH DLA FIRM – WŁOCHY, LIVIGNO –
(narty, basen, dyskoteki, puby, kasyna, strefa wolnocłowa)
Przedstawiamy Państwu ofertę 6-cio dniowego wyjazdu integracyjno-narciarskiego w miesiącu
lutym/marcu 2013 roku do atrakcyjnych regionów narciarskich we włoskiej dolinie Livigno,
posiadających tereny narciarskie o zróżnicowanych poziomie i skali trudności, posiadających trasy
zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących narciarzy. Ze względu na wysokie położenie (do
3250 m npm) i system sztucznego naśnieżania gwarantujemy doskonałe warunki śniegowe. Podczas
organizowanych przez nas imprez zapewniamy szkolenie dla początkujących i zaawansowanych
narciarzy (technik klasycznych, carvingowych, fun-carvingowych), testy nart i zawody narciarskie w
slalomie gigancie. Zapewniamy opiekę doświadczonych pilotów, instruktorów narciarstwa i snowbordu
oraz atrakcyjny program narciarski jak i rekreacyjny, wyjścia na basen, źródeł termalnych, do
dyskotek i pubów, kasyn, zwiedzania okolicznych atrakcji turystycznych np. zamki, wycieczki
fakultatywne.
Cena netto* oferty od 550 Euro od osoby zawiera:
- 6/7 noclegów w 2-3 osobowych pokojach hotelowych ****i*** kategorii z łazienką lub prysznicem,
TV/Sat, telefonem, balkonem (wybrane pokoje)
- wstępy na basen, jacuzzi w hotelu (wybrane hotele)
- wyżywienie HB: śniadanie (godz. 7.30-9.00) w formie szwedzkiego stołu oraz czterodaniowe
obiadokolacje ( godz. 18.30-20.30) z napojami płatnymi dodatkowo …
- powitalny drink (lampka wina)
- uroczystą kolację – gala dinner
- szkółkę narciarską dla początkujących i zaawansowanych
- opiekę pilota, rezydenta, 2 instruktorów narciarstwa …
- udział w zawodach narciarskich wraz z narodami, pamiątkowym filmem i zdjęciami …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (2500,00 Euro), kosztów leczenia
(10 000,00 Euro), odpowiedzialności cywilnej na osobie OC/O (25 000,00 Euro) i rzeczy OC/R (2500,00
Euro) oraz ryzyka uprawiania narciarstwa w TU Allianz S.A.
- przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC)-Kraków-Livigno-Kraków- trasa 1075
km-16 godzin w jedna stronę
- codzienne transfery autokarem lub ski busem na stoki
- obsługa wybranych imprez (wycieczki fakultatywne, program wg życzeń klienta np. zwiedzanie
okolicznych atrakcji, dyskoteki)
Świadczenie płatne dodatkowo:
- 5-cio dniowy skipass na rejon Livigno - cena 150,00 euro od osoby
- 6-cio dniowy skipass na rejon Livigno - cena 160,00 euro od osoby


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli (w
ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Dolina Livigno …

.
Livigno - leży w Alpach Retyckich, na granicy włosko-szwajcarskiej, otoczonej wspaniałymi
szczytami i stokami narciarskimi. Jej wielkie zalety to bardzo urozmaicone trasy zjazdowe, duże
nasłonecznienie stoków oraz wyjątkowo trwała pokrywa śnieżna. Dzięki tym zaletom sezon
trwa tutaj bardzo długo - od końca listopada aż do maja. Tereny narciarskie leżą na wysokości
od 1816 do 2798 m npm. Bardzo dużo jest specjalnie wytyczonych odcinków, prowadzących po
głębokim śniegu. Dobrze rozwinięta jest również sieć tras biegowych. Łącznie jest ich 40 km, w
tym dwukilometrowa pętla oświetlona codziennie do godziny 24.00. W centrum miejscowości,
będącej strefą wolnocłową, jest około 200 sklepów z towarami w niezwykle atrakcyjnych
cenach oraz wiele restauracji, pubów, barów oraz kilka klubów nocnych i dyskotek. Do
dyspozycji narciarzy, oprócz białego szaleństwa, są: lodowisko, basen, rakiety śnieżne, tor
saneczkowy. Livigno - strefa wolnocłowa, kusi kosmopolityczną atmosferą, tanią benzyną,
alkoholem oraz markowym sprzętem i kosmetykami. Ciekawostką jest tunel Munt la Schera,
wydrążony w skałach w 1961 r. łączący Livigno ze Szwajcarią, do słynnego St. Moritz ok. 40
km.

Hotel Intermonti ****

Hotel Intermonti **** położony jest 1,5 km od centrum miejscowości Livigno zaledwie
200 metrów od stacji początkowej czteroosobowego wyciągu krzesełkowego "Teola
Pianoni-Bassi" połączonego siecią wyciągów i nartostrad z całą dolina Livigno. Składa się z
czterech budynków połączonych ze sobą. Oferuje 75 typowo klasycznych pokoji 2-4
osobowych z osobnymi łóżkami i z balkonami, łazienkami, TV, radiem, telefonem.
Zapewnia wszystko co niezbędne do dobrego sportowego wypoczynku i rozrywki i zabawy po
nartach. W odległości 30 metrów od hotelu znajduje się przystanek darmowego ski busa.
Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, kryty basen, masaże wodne, łaźnia
termalna, sauna, jaquzzi, fitness centrum, masaże, sala klubowa i telewizyjna, bilard,
sklep wolnocłowy, parking, ski-room, winda, centrum gier i rozrywki, internet corner.
Hotel San Carlo ***(www.valfin.it)

Hotel San Carlo *** położony jest 1,5 km od centrum miejscowości Livigno zaledwie
200 metrów od stacji początkowej czteroosobowego wyciągu krzesełkowego "Teola
Pianoni-Bassi" połączonego siecią wyciągów i nartostrad z całą dolina Livigno. Składa się z
siedmiu budynków połączonych ze sobą. Oferuje 55 typowo klasycznych pokoji 2-4
osobowych z osobnymi łóżkami i z balkonami, łazienkami, TV, radiem, telefonem.
Zapewnia wszystko co niezbędne do dobrego sportowego wypoczynku i rozrywki i zabawy po
nartach. W odległości 30 metrów od hotelu znajduje się przystanek darmowego ski busa.

Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, kryty basen, masaże wodne, łaźnia
termalna, sauna, jaquzzi, fitness centrum, masaże, sala klubowa i telewizyjna, bilard,
sklep wolnocłowy, parking, ski-room, winda, centrum gier i rozrywki, internet corner.
Hotel La Pastorella ***

Hotel La Pastorella *** położony jest w samym centrum miejscowości Livigno w
sąsiedztwie restauracji, sklepów, pubów, barów i 50 m od wyciągów narciarskich (rejon
Costaccia). Oferuje 55 typowo klasycznych pokoji 2-4 osobowych z balkonami, łazienkami, TV,
radiem, telefonem. Zapewnia wszystko co niezbędne do dobrego sportowego wypoczynku i
rozrywki i zabawy po nartach.
Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, pizzeria, masaże wodne, łaźnia termalna,
sauna, jaquzzi, masaże, siłownia, sklep wolnocłowy, sala klubowa i telewizyjna, parking,
ski-room, winda, centrum gier i rozrywki, internet corner.
Hotel Bucaneve ***

Hotel Bucaneve *** położony jest 500 metrów od centrum miejscowości Livigno w
sąsiedztwie restauracji, sklepów, pubów, barów i 150 m od wyciągów narciarskich (rejon
Motolino). Oferuje 55 typowo klasycznych pokoji 2-4 osobowych z balkonami, łazienkami, TV,
radiem, telefonem i przepięknym widokiem na dolinę. Zapewnia wszystko co niezbędne do
dobrego sportowego wypoczynku i rozrywki i zabawy po nartach.
Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, pizzeria, kryty basen, masaże wodne,
łaźnia termalna, sauna, jaquzzi, masaże, siłownia, sklep wolnocłowy, sala klubowa i
telewizyjna, parking, ski-room, winda, centrum gier i rozrywki, internet korner, taras słoneczny.
Hotel Adele ***

Hotel Adele *** prowadzony od lat przez rodzinę Bormolini położony jest w pobliżu
jeziora Livigno i 650 m od centrum miejscowości Livigno i 400 metrów od najbliższego
wyciągu narciarskiego. Naprzeciwko hotelu znajduje się przystanek darmowego ski busa
kursującego co 20 minut. Oferuje 25 typowo klasycznych pokoji 2-4 osobowych z balkonami,
łazienkami, TV, radiem, telefonem. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, solarium, sala
klubowa i telewizyjna, parking, ski-room, winda, centrum gier i rozrywki, internet corner
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:
Biuro Turystyki Aktywnej I Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Ul. Przejazdowa 12/8
51-167 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

