
                                                    

Apartamenty Livigno *** WŁOCHY - Livigno 
Grudniowe FREESKI!!!

Termin Cena (autokar)

06.12-15.12.2019
13.12-22.12.2019

Apt. 4-6 os. - 1690
PLN/os.

W cenie skipass 6 dni Livigno!!!

06.12 – wyjazd autokarowy z Gdańska, Słupska, Koszalina, Szczecina
13.12 – wyjazd autokarowy ze Szczecina

Położenie i warunki narciarskie: Livigno: To miasteczko z czterech stron otoczone górami, tuż przy 
granicy Włosko-Szwajcarskiej. Specyficzne ukształtowanie terenu stwarza tutaj mikroklimat dzięki 
któremu śnieg spada tutaj wyjątkowo wcześnie i utrzymuje się aż do końca kwietnia. W Livigno znajduje 
się 110 km tras (15 km tras czarnych, 55 km tras czerwonych, 40 km tras niebieskich ) Poza tym miejsce
to pełne jest wolnocłowych sklepów, barów, restauracji, dyskotek - słowem wszelkich rozrywek dla 
narciarzy pragnących zrelaksować się wieczorem. 

Zakwaterowanie: Apartamenty Livigno - Znajdują się w niewielkich, prywatnych budynkach w Livigno 
(po kilka, kilkanaście apartamentów w każdym) należących do Włoskich rodzin - które osobiście opiekują
się apartamentami - co sprawia że są one przyjemnie urządzone i dobrze utrzymane. Położone są 50-
350 m od wyciągów (skibuss 50-150 m od rezydencji). 
Apartamenty w Livigno to idealna propozycja dla rodzin z dziećmi, ludzi młodych i wszystkich tych, którzy
cenią sobie niezależność od hotelowych rozkładów posiłków. Wszystkie apartamenty wyposażono we w 
pełni wyposażony aneks kuchenny (naczynia, sztućce itp.), posiadają także telewizory, urządzone są w 
praktyczny i funkcjonalny sposób. 

Organizator:
         Biuro Podróży „GRELAND TOUR”

70-382 Szczecin, Jagiellońska 67/19, 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


Cena zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w wybranym 
apartamencie
- przejazd autokarem klasy komfort
(klimatyzacja, barek, TV, toaleta)
- ubezpieczenie KL, NNW, opcja 
sporty zimowe
- Skipass 6 dni Livigno

- opłata turystyczna (płatna na 
miejscu) 
- dojazd własny: zniżka 250 
zł/os
- sprzątanie końcowe – ok. 40 
EUR/apt. (kuchnię należy 
uprzątnąć samodzielnie)
- kaucja zwrotna – ok. 150 
EUR/apt.

WAŻNE INFORMACJE: należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, sprzęt narciarski, 
obowiązkowo kask oraz odpowiednią kwotę na własne wydatki. 

UWAGA: W trosce o wygodę i bezpieczeństwo podróżnych oraz spełnienie norm obciążenia na oś 
autokaru wprowadza się następujące ograniczenia: 1 szt bagażu podstawowego do 20 kg, 1 para nart 
lub 1 snowboard, 1 para butów narciarskich oraz bagaż podręczny 5 kg na 1 osobę. Kierowcy mogą 
odmówić zapakowania nadmiernego i niestandardowego bagażu (jak np. zgrzewki z napojami, duże 
kontenery lotnicze). Preferowane miękkie torby podróżne. 
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