
Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna  Kontakt: 

                 43-200 Pszczyna  E-mail: osw.laka@gmail.com 

  Telefon: 601 660 885   

OBÓZ NARCIARSKI WE WŁOSZECH 

Bormio  - jedna z najbardziej znanych włoskich, zimowych miejscowości wypoczynkowych  

i przede wszystkim znana z mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim góra Cima Bianca na której 

szusować można aż do ponad 3.000 m n.p.m. - stacja ta posiada 20 km tras czarnych, 30 km tras 

czerwonych, 10 km tras niebieskich oraz 10 km tras biegowych. 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 dużo sklepów, 

restauracji, barów, dyskotek i wszelkiej infrastruktury potrzebnej do wypoczynku i rozrywki.  

W Bormio znajdują się także słynne w świecie kompleksy basenów termalnych oraz pijalnie wód 

mineralnych. 

Zakwaterowanie : Hotel Belvedere położony na obrzeżach miasta Bormio, 1 km od centrum. Ok. 

100 m od obiektu znajduje się przystanek skibusu (regularne połączenia z Livigno, Bormio, Isolaccia, 
S. Caterina Valfurva, S. Colombano). Pokoje jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowe  

(z możliwością dostawki), czyste, wygodnie urządzone, z łazienką (WC, prysznic).  

Wyposażenie: TV Sat, telefon, balkon. Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar, salon 

wypoczynkowy z telewizorem, przechowalnia sprzętu narciarskiego, depozyt na narty i buty 

narciarskie, winda, garaż, parking, WI-FI.  

Wyżywienie: bogate śniadania w formie bufetu serwowane w hotelowej sali śniadaniowej, oraz 

smaczne obiadokolacje – 3 daniowe  wraz z deserem i wodą. Inne napoje płatne dodatkowo. 

CENA = 2.050 zł/os  ( + skipass ) 

Termin 14-21.01.2017 
Cena obejmuje : 

-  7 noclegów z wyżywieniem oraz 7 śniadań  i  7 obiadokolacji 

- przejazd autokarem lux , dowóz do wyciągów 

- polisa ski NNW ( do 10.000-zł/os )  i KL ( do 40.000-zł/os ) 

- szkolenie narciarskie z instruktorami dla początkujących i zaawansowanych w grupach max. do 7 

osób na 1 instruktora 

Cena nie obejmuje : 

-opłaty miejscowej 

- SKIPASSów:  

 

Ceny karnetu Bormio e Valli 6 dni  (możliwość jazdy po trasach Bormio, Valdidentro/San 
Colombano/Isolacia, Santa Caterina Valfurva) 130 km tras. 

 
Termin: Niski Sezon 19.12 – 25.12.2015 i 09.01 – 29.01.2016 

Dorosły:      169 Euro 

Junior / Senior    119 Euro 

Junior – ur. w latach 2000 – 2007, Senior – ur. przed 1951 
Oferta specjalna dla naszych 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. 
Serwis OKGO przy stacji gondoli http://www.cresserisport.com/servizi/ 

 

 

 

                                          I ZALICZKA: 300ZŁ płatna do 31.10.2016 

II ZALICZKA: 700zł płatna do 30.11.2016 

III ZALICZKA: 1050 zł płatna do 15.12.2016 
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