
                                               

FERIE ZIMOWE 01-08.02.2020  

CENA 655 EUR 

WŁOCHY  - ALTA VALTELLINA 
BORMIO-SANTA CATERINA VALFURVA 

 

 

 



Bormio położone na wysokości 1225 m n.p.m., znajduje się w Lombardii, u stóp potężnych 

szczytów parku narodowego Stelvio. Fantastyczne trasy dla wymagających narciarzy znane z 

zawodów Mistrzostw Świata rozgrywanych na stoku „Stelvio” w 1985 i 2005 roku, a także 

Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Doskonale przygotowane trasy narciarskie, 

położone  na imponującej górze Cima Bianca, sięgającej 3000 m n.p.m. stanowią wyzwanie 

nawet dla doświadczonych narciarzy, którzy mogą ze szczytu zjechać  do samego centrum 

Bormio pokonując wielowariantową trasę o długości ponad dziesięciu kilometrów i 1800 

metrów przewyższenia. Narty w Bormio to propozycja również dla mniej wymagających 

narciarzy, którzy znajdą tu również dobrze przygotowane łagodne stoki. Dobrym miejscem dla 

rodzin z dziećmi są stoki w pobliskiej Isolacci lub Santa Caterinie. Wszystkie trzy miejscowości 

oferują łącznie około sto kilometrów tras narciarskich obsługiwanych przez trzydzieści 

dziewięć wyciągów. 

 

Bormio to również uzdrowisko termalne o tradycjach sięgających 2000 lat wstecz. Wieczory 

warto spędzić w zabytkowym centrum z charakterystyczną regionalną zabudową pełną 

małych przytulnych restauracji, pizzerii barów, sklepów i dyskotek. 

 

 

Hotel I Rododendri jest położony w miejscowości Valfurva. Obiekt oferuje bezpłatne WiFi oraz 

taras. Zwierzęta są akceptowane. Na miejscu do dyspozycji Gości jest bar i bezpłatny prywatny 

parking. 

             HOTEL I RODODENDRI *** 



To niewielki rodzinny hotel oferujący gościom bardzo przytulne, 2, 3 i 4 osobowe pokoje 

urządzone w ciepłym, regionalnym stylu. W hotelu znajdują się eleganckie sale restauracyjne, 

bar, a także pomieszczenie, w którym można urządzać imprezy integracyjne. 

 

 

 

Hotel I Rododendri zlokalizowany jest zaledwie 3km od Bormio oraz 23 km od słynnego 

kurortu Livigno, 45 km od St. Moritz. 

Skibus – 50m od hotelu 

01 – 08.02.2020 

 

7 x nocleg w hotelu Rododendri *** / HB/6 dni SKIPASS 4 VALLI ( Bormio, 

Santa Caterina, Isolaccia ) / KL NNW SKI / TFG 

Dorośli – 655 EUR  

młodzież powyżej 16 roku życia (ur. po 30.11.2003)  

w pokoju 2- osobowym na dostawce – 615 EUR 

dziecko 13-15.9 lat  w pokoju 2-osobowym na dostawce - 545 EUR 

dziecko 8-12.9 lat  w pokoju 2-osobowym na dostawce - 515 EUR 

dziecko 3 - 7,9☺ w pokoju 2-osobowym na dostawce – 275 EUR 

dziecko 0-2,99 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce – 25 EUR   



dopłata do pokoju 1-os – 120 EUR 

 

Uwaga – dla osób nie korzystających ze szkolenia 

narciarskiego ceny pobytu wyższe o 5% 

 

*Warsztaty narciarskie w autorskim programie 

Marka Ogorzałka 

http://szkolacarvingu.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10&amp;Itemi

d=114 

dorośli  - 750 zł/tydzień 

dzieci  - 650 zł/tydzień 

Uwaga – dla osób korzystających ze szkolenia narciarskiego 

całą rodziną ceny szkolenia niższe o 10% 

 

Dojazd własnymi środkami transportu 

Taxa klimatyczna płatna na miejscu 
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