
 

 

 

 

Miejscowość: Livigno 

Kraj: Włochy  

Trasy narciarskie: 115 km  

Odległość od Katowic: 1000 km 

Terminy: 17-24.04.2021                  

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

Livigno - Znakomita stacja narciarska w rejonie Alta Valtellina. Położenie miasteczka w dolinie i świetnie rozwinięta sieć 

bezpłatnych skibusów sprawia, że na narty praktycznie z każdego miejsca mamy blisko. Livigno tętni życiem. Znajdziemy 

tu wiele sklepów i restauracji. To idealne miejsce do aktywnego wypoczynku po nartach. Livigno słynne jest też ze swojej 

strefy bezcłowej, która kusi obniżonymi cenami. Jest to raj dla narciarzy, miłośników zakupów oraz koneserów kuchni.  

 

OŚRODEK NARCIARSKI 

 

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



ZAKWATEROWANIE 

Nazwa: Dens 

Lokalizacja: via Molin, Livigno 

Najbliższy wyciąg narciarski: 350 m  

Przystanek skibus: 200 m 

Supermarket: 400 m 

Restauracja: 100 m 

Wyżywienie: własne 

Parking:  WiFi:  Narciarnia:  

Wyposażenie: TV, mikrofalówka.  

 

APARTAMENT BILO – 3- osobowy składający się z pokoju dziennego z wyposażonym aneksem kuchennym i sofą, sypialni 

z łóżkiem podwójnymi oraz łazienki z prysznicem i WC.  

 

APARTAMENT BILO – 3- osobowy składający się z pokoju dziennego z wyposażonym aneksem kuchennym i sofą, sypialni 

z łóżkiem podwójnymi oraz łazienki z prysznicem i WC.  

 

APARTAMENT BILO – 3- osobowy składający się z pokoju dziennego z wyposażonym aneksem kuchennym i sofą, sypialni 

z łóżkiem podwójnymi oraz łazienki z prysznicem i WC.  

 

APARTAMENT TRILO – 4- osobowy składający się z pokoju dziennego z wyposażonym aneksem kuchennym i sofą, 2 

sypialni z łóżkami podwójnymi oraz łazienki z prysznicem i WC. 

 



CENA  
- TRILO PRZY ZAKWATEROWANIU 4 OSÓB: 1625 zł/os. 

- BILO PRZY ZAKWATEROWANIU 3 OSÓB: 1500 zł/os. 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: 7 noclegów w apartamencie bez wyżywienia, 6-dniowy skipass Livigno, opiekę pilota, opłatę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny, sprzątanie końcowe apartamentu (należy posprzątać aneks kuchenny). ubezpieczenie KL 20.000 

EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR, KR 6.000 EUR. 

 

Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej za ski-card: 5 EUR/os., kaucji zwrotnej za apartament 50 EUR/os., przejazdu autokarem 

z Katowic i okolic – 420 PLN/os. (opcjonalnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTZ BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PRZEMYSŁAW CHMIELARZ 
ADRES: 40-860 Katowice, GLIWICKA 228, TEL: 730099076 

EMAIL: biuro@btzkatowice.pl , WWW: btzkatowice.pl 


