
                                                    

Hotel Belvedere **+ - WŁOCHY – Bormio
FREESKI – dojazd autokarem

Termin: Cena/os. 
dorosła:

Cena/os. junior (ur. 
między 2002 a 2009)

Cena /os. senior (ur. 
1953 i wcześniej)

Cena /os. dziecko (ur. 
w 2010 i później)

07.12-16.12.2018 1920 1740 1836 1250

14.12-23.12.2018 1920 1740 1836 1250

21.12-30.12.2018 2690 2386 2538 1250

28.12-06.01.2019 2690 2386 2538 1250

04.01-13.01.2019 2240 2028 2160 1250

11.01-20.01.2019 2240 2028 2160 1250

18.01-27.01.2019 2240 2028 2160 1250

25.01-03.02.2019 2340 2130 2257 1250

01.02-10.02.2019 2590 2286 2438 1250

15.02-24.02.2019 BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC

22.02-03.03.2019 2690 2386 2538 1250

01.03-10.03.2019 2590 2286 2438 1250

08.03-17.03.2019 2590 2286 2438 1250

15.03-24.03.2019 2280 2068 2200 1250

22.03-31.03.2019 2280 2068 2200 1250

29.03-07.04.2019 2240 2028 2160 1250

Organizator:
         Biuro Podróży „GRELAND TOUR”

70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. Kom: +48 881-345-135, tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl 

http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@grelandtour.com.pl


Położenie i warunki narciarskie: Bormio to przede wszystkim znana z mistrzostw świata w narciarstwie
alpejskim góra Cima Bianca na której szusować można aż z 3.000 m n.p.m. oraz malownicze trasy 
Santa Caterina, S.Colombano-Isolacia. Skipass obejmuje ok. 25 km tras czarnych, 70 km tras 
czerwonych, 25 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 sklepy, restauracje, bary, dyskoteki, wszelką 
infrastrukturę do wypoczynku i rozrywki. W Bormio znajdują się także słynne w świecie kompleksy 
basenów termalnych oraz pijalnie wód mineralnych.

Opis hotelu: Hotel Belvedere położony ok 1 km od centrum Bormio. Ok. 100 m od obiektu znajduje się 
przystanek skibusu (regularne połączenia z Livigno, Bormio, Isolaccia, S. Caterina Valfurva, S. 
Colombano). Pokoje 2,3,4 osobowe (z możliwością dostawki), czyste, wygodnie urządzone, z łazienką 
(WC, prysznic). Wyposażenie: TV Sat, telefon, część pokoi z balkonem. Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar, salon wypoczynkowy z telewizorem, pomieszczenie do przechowania sprzętu 
narciarskiego,, winda, garaż, parking dla autobusu. Pokoje sprzątane przez obsługę hotelową, ręczniki 
wymieniane na życzenie. 

Wyżywienie:
* Śniadania w formie bufetu z napojami serwowane w hotelowej sali śniadaniowej: pieczywo – bułka 
pszenna, chleb tostowy, suchary, płatki śniadaniowe różnego typu, mleko, jogurty, ser żółty w plastrach, 
szynka śniadaniowa lub salami w plastrach, masło, dżem, miód, nutella, ciasto, kawa rozpuszczalna z 
automatu, herbata w torebkach, kakao lub czekolada z automatu, soki z automatu, woda stołowa
*Obiadokolacje – 3 daniowe wraz z deserem i wodą w dzbankach:
Danie 1: Zupa (przykładowo tortelini w rosole, krem warzywny), pasta (makarony w róznych postaciach),
ewentualnie lasagna
Danie 2: Mięsne (przykładowo pieczeń wieprzowa, filety z kurczaka, sznycel w panierce, gulasz wołowy, 
ryba) warzywa (przykładowo ziemniaki gotowane lub smażone, frytki, marchewka, brokuły, kalafior, 
groszek itp.). Oprócz tego na każdym stole sałata zielona z pomidorami i marchewką. Przyprawy (ocet 
winny i balsamiczny, oliwa, ser typu parmezan itp.)
Deser: przykładowo ciasto, tiramissu, lody, pana cotta.

Oferta specjalna dla klientów Greland Tour na wypożyczenie sprzętu na miejscu na 6 dni:

od 60 Euro kpl. SKI, od 70 Euro kpl. SNB (w cenie depozyt, możliwość wymiany sprzętu na inny w danej klasie co w praktyce 
pozwala na testowanie różnych marek. 
Serwis OKGO przy stacji gondoli http://www.cresserisport.com/servizi/

Cena zawiera: Cena nie zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w pokojach 2 
osobowych
- przejazd autokarem
- wyżywienie HB (śniadania i 
obiadokolacje)
- skipass 6 dni – BORMIO 
(Santa Caterina, Bormio, 
Isolacia – San Colombano)
- ubezpieczenie KL, NNW i SKI 
(OC z kosztami ratownictwa)

- napoi zamawianych 
indywidualnie

- opłata turystyczna Gmina 
Bormio (płatna na miejscu) 
- zniżka dla 3 i 4 os. w pokoju – 
100 PLN/os.
- dopłata do pokoju dla singla – 
450 PLN/os. 
- zniżka za dojazd własny –  250 
PLN/os.
- składka na turystyczny fundusz 
gwarancyjny - 10 PLN/os.
- szkolenia 
narciarskie/snowboardowe   
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