Hotel Belvedere **+ Włochy – Bormio
ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO HOTELU W SERCU ALP WŁOSKICH!

Termin: 08.12-15.12.2018 lub 15.12-22.12.2018
Cena:

1595 PLN/os. dorosła w pokoju 2 os.
Zniżki dla dzieci, młodzieży, 3 i 4 os. w pokoju do szczegółowego ustalenia

Zapraszamy do typowo polskiego Hotelu w sercu Alp włoskich od wielu lat obsługującego
liczne grupy i klientów indywidualnych z polski. Hotel jest przyjazny dla grup dziecięcych,
młodzieżowych, sportowych jak i dla rodzin z dziećmi, znajomych i klientów indywidualnych.
Narciarzy do tego miejsca przyciągają bardzo dobrze przygotowane liczne stoki o różnych
poziomach zaawansowania, piękne zabytkowe miasteczko z typowymi dla tego regionu
restauracjami, kawiarenkami, sklepikami a także żródła wód termalnych. Bagni Vecchi to
znane od czasów Rzymskich i odwiedzane przez Rodzinę Cesarską kąpielisko czynne do dziś.
Bormio Terme i Bagni Nuovi to nowoczesne zespoły termalne dla odwiedzających Bormio.
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 Bormio 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.
Karnet Alta Valtellina obejmuje wymienione wyżej trasy oraz bardzo popularną stację LIVIGNO
(skibus w cenie karnetu - dopłata 75 Euro/os).

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, 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.
Uwaga: Część gastroniomiczna hotelu czynna do godz. 24:00. Część hotelowa po północy dostępna
z zewnątrz osobnym wejściem po wprowadzeniu kodu.
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 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).
Nasz wieloletni partner - Serwis OKGO przy stacji gondoli http://www.cresserisport.com/servizi/

Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokojach 2 os.
- wyżywienie HB (śniadania i
obiadokolacje)
- karnet narciarski 6 dni Bormio,
S.Caterina, Isolacia.

Cena nie zawiera:
- napoi do i po kolacji
zamawianych indywidualnie
- ubezpieczenia
- dopłaty do karnetu Alta
Valtellina
75 EUR/os

Zniżki/Dopłaty:
- opłata turystyczna Gmina
Bormio/S.Lucia (płatna na
miejscu od 12 roku życia)
1 Euro/dzień
- dopłata do pokoju dla singla
300 PLN/pobyt

