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TO NALEŻY WIEDZIEĆ ZIMA 2015/2016
Niniejsze informacje, podobnie jak Warunki Uczestnictwa 
i Warunki Przejazdu, stanowią integralną część zawartej z EPT 
umowy – zgłoszenia o uczestnictwo w imprezie turystycznej. 
Dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed doko-
naniem rezerwacji.  
Pełen opis dostępny na: www.europol.com.pl/warunkiept

PRZYJAZD 
Apartamenty zajmuje się zazwyczaj w godzinach 17.00-19.00, hotele 
– od  godziny 14.00 pierwszego dnia pobytu. Szczegółowe godziny 
ii miejsce odbioru kluczy podawane są w voucherze. Prosimy o 
przestrzeganie podanych godzin. Odbiór kluczy w godzinach 
wcześniejszych niż wpisano w voucherze (o ile na Państwa prośbę 
agencja ma możliwość je wydać) wiąże się z koniecznością 
posprzątania przez Państwa apartamentu we własnym zakresie. EPT 
nie akceptuje roszczeń z tego tytułu. Wiele agencji nie akceptuje 
przyjazdówprzyjazdów poza godzinami pracy i trzeba będzie poczekać na odbiór 
kluczy do następnego dnia lub nawet do poniedziałku. 

WYJAZD 
Klucze od pokoju/apartamentu należy zdać w agencji/recepcji do 
godziny określonej w voucherze (zazwyczaj do 9.00 w apartamencie, 
do 10.00 w hotelu). Jeżeli w apartamencie / pokoju zostaną stwier-
dzonedzone braki, uszkodzenia, odpowiadacie Państwo za nie jako na-
jemca. Nie ponosimy odpowiedzialności jak również nie zwracamy 
należności z tytułu późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego 
opuszczenia apartamentu/ hotelu.

UBEZPIECZENIE 
Ceny imprez zagranicznych zawartych w katalogu zawierają ubez-
pieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na pod-
stawie umowy generalnej - polisa nr 201154. Obejmuje ono: koszty 
leczenia (KL do 15.000 €), następstwa nieszczęśliwych wypadków 
(NNW do 7.000 ZŁ), bagaż podróżny (do 800 ZŁ), ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń o charakterze cywil-
noprawnym (OC do 20.000 €) koszty ratownictwa medycznego (do 
6000  €), ubezpieczenie sprzętu sportowego (1000 zł).

Ubezpieczenie SKI nie obejmuje:
• zachorowań w wyniku chorób przewlekłych, należy dodatkowo się       
  doubezpieczyć (kwota ok. 2,5 € / dzień), 
• wypadków pod wpływem alkoholu, 
• wypadków poza trasami narciarskimi.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna SKI dostępne są pod 
adresem: www.europol.com.pl/ubezpieczenie

DOKUMENTY PODROŻY 
Rodzaj dokumentów podróży jaki otrzymujecie Państwo przed 
wyjazdem uzależniony jest od rodzaju transportu: dojazd własny – 
voucher (skierowanie), przy dojeździe autokarem – karta boardin-
gowa, samolotem – potwierdzenie przelotu. W przypadku zorga-
nizowanych imprez autokarowych /lotniczych i wyjazdów grupowych 
obowiązują vouchery grupowe. EPT przekazuje dokumenty podróży 
drogą elektroniczna lub poprzez tzw. „Strefę Klienta“ znajdującą się 
na stronie www.europol.com.pl. Każdy uczestnik jest zobowiązany 
posiadać wszelkie dokumenty umożliwiające mu dojazd na miejsce 
wypoczynku, skorzystanie z zakupionych świadczeń i powrót.

OPŁATA KLIMATYCZNA 
JJeżeli w opisie obiektu zawarta jest informacja o konieczności uisz-
czenia opłaty klimatycznej, należy ją opłacić w agencji / recepcji przy 
odbiorze kluczy lub przy rezerwacji wg opisu oferty. Zazwyczaj jej 
wysokość wynosi ok. 1-2 € za 1 osobę/1 dzień. 

TELEWIZOR TV oferuje z reguły lokalne programy. Także w przy-
padku posiadania przez obiekt anteny satelitarnej (TV-SAT) może być 
ograniczony odbiór, np. bez programów polskich.

APARTAMENTY WYPOSAŻENIE 
Apartament to nic innego jak samodzielne jednopokojowe 
(garsoniera) lub kilkupokojowe mieszkanie wakacyjne, którego opis 
podany jest w katalogu. Nie należy mylić tychże apartamentów 
zz apartamentami hotelowymi.  Prosimy zasadniczo nie oczekiwać 
środkowo europejskich np. niemieckich standardów mieszkanio-
wych. Jako „apartament” określamy umownie zarówno mieszkanie 
wakacyjne jak i bungalow, willę, domek kempingowy, mobile homes. 
Apartamenty nie podlegają oficjalnej klasyfikacji (kategoryzacji) wg 
przepisów unijnych. Podajemy jedynie subiektywną, lecz opartą na 
wieloletnim doświadczeniu ocenę standardu danego obiektu wg nas 
i lokalnego partnera, wyrażoną w ilości słoneczek EPT.i lokalnego partnera, wyrażoną w ilości słoneczek EPT.

Dodatkowo wyjaśniamy:

•• Pokój dzienny – zwykle jest to pokój przejściowy z miejscem do 
spożywania posiłków (stół, krzesła), najczęściej z aneksem kuchen-
nym (wg opisu obiektu) oraz rozkładanym tapczanem lub fotelem. 
Zazwyczaj kanapa czy tapczan ma długość do 1,70 m. Może to być 
również tapczan z wysuwaną szufladą do spania (dwu poziomowy) 
lub łóżko chowane (np. w szafie).

• Aneks kuchenny/wnęka kuchenna – ścianka lub kącik kuchenny, 
najczęściej w pokoju dziennym, czasami w przedpokoju. 
Wyposażony jest w najpotrzebniejsze urządzenia gospodarstwa 
domowego tj. mała lodówka (najczęściej z otwartym 
zamrażalnikiem), kuchenka gazowa lub elektryczna bez piekarnika, 
naczynia kuchenne, sztućce, talerze, szklanki lub filiżanki, zlewozmywak, 
szafki kuchenne. Roboty kuchenne czy ekspresy do kawy, przyprawy, 
artykuły żywnościowe, środki do mycia naczyń, ściereczki nie sąartykuły żywnościowe, środki do mycia naczyń, ściereczki nie są 
przewidziane w wyposażeniu. O brakujących naczyniach, sztućcach 
itp. należy natychmiast poinformować agencję/recepcję, która je 
Państwu wyda.

• łazienka – apartamenty posiadają pełny węzeł sanitarny z 
prysznicem lub wanną, umywalką, ciepła i zimna woda, WC. Ciepła 
woda dostarczana jest najczęściej za pośrednictwem niewielkich 
bojlerów elektrycznych, gazowych lub zbiorników ogrzewanych 
energią słoneczną. Może się zatem zdarzyć, że jeżeli wszystkie osoby 
zamieszkujące apartament zapragną w tym samym czasie wziąć 
kąpiel, to na ciepłą wodę przyjdzie chwilę poczekać. Z reguły łazienki 
są bez brodzika i zasłony prysznicowej, z podłogowym odpływem 
wody. Ręczniki, papier toaletowy, środki czystości należy przywieźć 
ze sobą lub zakupić na miejscu o ile w opisie apartamentu nie 
podano inaczej.podano inaczej.

• Sypialnie, wnęki sypialne – ich struktura znajduje się w opisie w 
katalogu. W sypialni dwuosobowej może znajdować się zarówno 
łóżko małżeńskie (tzw. francuskie lub dwa łóżka złączone), jak i poje-
dyncze łóżka czy też rozkładany tapczan. Popularne są łóżka i tap-
czany produkcji własnej (długość do 190 cm), materace poliestrowe. 
Łóżka piętrowe mogą nie posiadać drabinki i zabezpieczenia dla 
dzieci. Łóżka dostawne są mniejsze od łóżka podstawowego i mogą 
znajdować się zarówno w pokoju dziennym jak i w sypialniach. Łóżka 
dziecinne przeznaczone są zwykle dla dzieci w wieku 0-2 lata. 
Wypożyczenie łóżeczka dziecinnego nie jest równoznaczne 
zz dostawką (dziecko musi się mieścić w maksymalnej, dozwolonej 
ilości osób).

• Mansarda oznacza apartament na poddaszu, zwykle z pochyłym, 
obniżonym sufitem. Wybierając tego typu apartament należy 
pamiętać, że może się to wiązać najczęściej z ładnymi widokami lecz 
też większym nasłonecznieniem.

Uwaga:
•• pościel (tj. poszewki na poduszki i koce, prześcieradło) należy 
przywieźć ze sobą (chyba, że w opisie /cenniku obiektu podano ina-
czej). Każde łóżko ma poduszkę, koc lub kołdrę. Jeżeli w opisie 
obiektu podano, że pościel lub ręczniki zawarte są w cenie, zazwyczaj 
po tygodniu należy zgłosić się do agencji/recepcji i je wymienić. 
•• w wielu apartamentach, ze względu na niewielką powierzchnię, zna-
jduje się bardzo ograniczona ilość szaf/szafek. Często zamiast szaf 
ubraniowych znajdują się otwarte garderoby lub np. haczyki na ubra-
nia. Nie każdy pokój jest w nie wyposażony. 
• w przypadku apartamentów 2-3 poziomowych lub piętrowych 
domków, na górne kondygnacje często prowadzą strome schody lub 
schody bez poręczy. Prosimy na to zwrócić uwagę przy wyjeździe 
z małymi dziećmi. 
• w niektórych wynajmowanych obiektach (w szczególności willach 
i apartamentach prywatnych oraz domkach letniskowych) mieszka 
okresowo lub stale właściciel lecz ma oddzielne, niezależne wejście 
lub zajmuje osobny budynek. 
•• wszystkie opisy apartamentów i informacje podane są wg stanu na 
dzień oddania katalogu do druku. W wyjątkowych sytuacjach 
zamieszczony opis wyposażenia, umeblowania (np. rodzaju łóżek), 
struktury apartamentów może różnić się od stanu faktycznego. 
Apartamenty są wyposażone i urządzone wg gustu poszczególnych
właścicieli lub agencji. W ramach obiektów jednej kategorii mogą 
występować różnice  w  wyposażeniu i urządzeniu.  Zdjęcia mają 

charakter przykładowy.
• do autokaru nie są zabierane zgrzewki napojów,
•• bagaż Pasażera może składać się maksymalnie z 1 szt bagażu zasa-
dniczego do 20 kg wymiary 80/60/30, oraz 1 szt. bagażu 
podręcznego o wadze do 5 kg. Dodatkowo w autokarze można 
przewieźć sprzęt sportowy tj. jedną parę nart bądź jedną deskę 
snowboardową oraz jedną parę butów na osobę.

SPRZĄTANIE 
Opuszczając apartament należy pozostawić go w czystości tzn. 
wynieść śmieci, zmyć naczynia, rozmrozić i przetrzeć lodówkę, 
posprzątać łazienkę, umyć podłogi. Pobierana na miejscu opłata za 
końcowe sprzątanie (wg opisu obiektu) nie zwalnia od obowiązku 
posprzątania aneksu kuchennego i łazienki we własnym zakresie. 
WW przypadku nie posprzątania aneksu kuchennego/łazienki, Klient 
będzie obciążony przez agencję kwotą w wysokości 50-100€/1 apar-
tament, w zależności od rodzaju obiektu.

GAZ / ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
Prosimy nie włączać kilku odbiorników prądu naraz np. bojler, 
suszarkę, żelazko itp. Zanim zgłosicie awarię w agencji, prosimy 
sprawdzić bezpieczniki w swoim apartamencie. Brak gazu, należy 
zgłaszać na bieżąco w agencji wydającej klucze. Dobrze jest, żeby 
ktoś pozostał i zaczekał w apartamencie. Dokładne godziny pracy 
firmy gazowej podane są w agencji/recepcji. Jeżeli zgłoszenie nastąpi 
poza godzinami jej pracy, na wymianę trzeba będzie poczekać.

KAUCJAKAUCJA 
CelemCelem zagwarantowania odpowiedniej troski o apartament i sprzęt 
domowy, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 
podanej w opisie w chwili odbioru kluczy w Agencji. Kaucja zostanie 
zwrócona po przeprowadzeniu kontroli apartamentu o ile nie 
zostaną stwierdzone szkody lub braki w apartamencie. W przypadku 
wyjazdu poza godzinami pracy agencji, po wcześniejszym uzgodnie-
niu, kaucja może zostać odesłana przez agencję na adres domowy z 
potrąceniempotrąceniem kosztów przesyłki lub dostępna będzie do odbioru w 
siedzibie EPT. W przypadku grup młodzieżowych  kaucja wynosi 
200€/1 apartament.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
O REGIONIE/KRAJU:

   język: włoski, ale nie ma większych  
  problemów z porozumiewaniem  
  się po angielsku,  niemiecku

   waluta: euro (€)

    czas lokalny: czas polski

   prąd: napięcie 220 V

  orientacyjne ceny: 

  - obiad w restauracji - od 13 €,   

  - piwo - ok. 3 €,  wino - ok 4 €,

   uwaga: 
  w restauracjach do rachunków 
    zazwyczaj doliczana jest opłata  
  "coperto" -  drobna  kwota za  na- 
  krycie, serwetki, drobne przekąski  
  przed daniem głównym, wynosi  
  ok. 1 - 1,5 €/os.
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Miejscowość leży na wysokości 1809 m n.p.m., posiada 33 wyciągi narciarskie, które 
sięgają wysokości prawie 2800 m i zróżnicowane trasy o łącznej długości 115 km. 
Ze względu na specyficzne położenie geograficzne i mikroklimat, tamtejsze zimy 
obfitują w opady śniegu,  dlatego na trasach zazwyczaj panują bardzo dobre warunki 
narciarskie a sezon trwa od końca listopada do nawet początku maja.  

Trasy narciarskie



    Miejscowość we Włoszech znana jako "mały Tybet" 
ze względu na suchy i zimny klimat, ale także o największym 
nasłonecznieniu w całych Alpach, jest jednym z najważniejszych 
ośrodków narciarskich.  Długa na 14 kilometrów dolina, 
w której znajduje się miasteczko, leży między szwajcarską 
doliną Engadin i włoską Alta Valtellina. 
MiejscowośćMiejscowość jeszcze do niedawna znana była głównie 
włoskim turystom. Dojazd do tego alpejskiego miasteczka 
- ze względów pogodowych - był możliwy tylko przez trzy 
miesiące w roku. Zmieniło się to, gdy wybudowana została 
droga dojazdowa.
TerazTeraz dostać się tu można przez cały rok. Wybudowanie 
wyciągów narciarskich, wytyczenie tras dla narciarzy oraz 
rozbudowa infrastruktury turystycznej sprawiły, że dziś 
Livigno jest jednym z bardziej znanych kurortów narciarskich 
w Alpach. Na szczególne uznanie zasługuje bardzo dobrze 
zorganizowana, darmowa i kursująca z dużą częstotliwością 
komunikacja miejska (autobusy), która pozwala całkowicie 
zrezygnować  z  używania  samochodu przez  okres pobytu zrezygnować  z  używania  samochodu przez  okres pobytu 
w Livigno. Samo miasteczko jest bardzo urokliwe - na 
każdym kroku można zobaczyć typowe dla regiony drewniane 
domy, tzw. baita. 
Livigno leży na wysokości  ok. 1809  m n.p.m.,  ale jedna 
z części miasta leży na wysokości aż 1900 - 2250 m n.p.m. 
i jest najwyżej położoną na stałe zamieszkałą osadą w Europie.

 Będąc na nartach w Livigno, warto wykorzystać 
okazję na zaoszczędzenie pieniędzy poprzez zakupy 
w strefie wolnocłowej, w której produkty nie są 
obciążone podatkiem VAT ani akcyzą. Ten przywilej 
sięga aż XVI wieku, kiedy to książęta Lombardii 
postanowili zachęcić miejscową, ubogą ludność by 
nie wyjeżdżali z tej trudno dostępnej (ówcześnie) 
miejscowości.miejscowości. W miasteczku znaleźć możemy 
szeroką gamę produktów (m.in. papierosy, per-
fumy, elektronika, alkohole, futra, skórzane ubrania 
itp.) w licznych sklepach, a i paliwo kosztuje tu o 
wiele mniej niż w pozostałej części kraju. Warto 
jednak pamiętać, że w przypadku niektórych 
produktów obowiązują jednak pewne ograniczenia 
przy ich wywozie z Włoch. 

Shopping

@MOttolino

www.europol.com.pl



Położenie:

apartamenty usytuowane w malow - niczej części Dolomitów i równocześnie w samym 
ich zimowym sercu Livigno/Alta Valtellina, na wysokości ok 1.815 m n.p.m.

Odległości:

apartamentyapartamenty usytuowane ok. 50 do 400 m od wyciągów w Livigno oraz ok. 50 do 250 m 
od przystanku skibusa, który dowozi do różnych stoków w Livigno. Na terenie Livigno 
kursujący skibus jest darmowy. 

Wyżywienie:

we własnym zakresie. W apartamencie znajduje się aneks kuchenny wyposażony 
w najpotrzebniejsze urządzenia gospodarstwa domowego.

Świadczenia zawarte w cenie:

  zakwaterowanie w apartamencie na 7 noclegów 
 przejazd autokarem 
 opłata za prąd, gaz, wodę 
 ubezpieczenie Signal Iduna NNW, KL, OC, SKI (sporty zimowe) i bagażu wg      
 Warunków Uczestnictwa 
  opiekę stewarda na czas przejazdu 
  bieliznę pościelową
   przewóz w autokarze  sprzętu  sportowego  tj. jednej  pary  nart  bądź  jednej  deski  
 snowboardowej, jednej pary butów na osobę

Opłaty obowiązkowe - płatne na miejscu:

 opłata  klimatyczna  -  w wysokości ustalonej przez lokalne  władze

  (w 2015 r wynosiła ok. 1 €/1 dzień/1 osoba)
 kaucja - 150 EUR/za apartament/pobyt 
  sprzątanie końcowe - obowiązkowa zapłata za sprzątanie końcowe apartamentu  
 typ A2 - 40 €, typ B4 - 55 €, typ C6 - 65 € (uwaga:  ta  opłata  nie  zwalnia  z  obowiązku   
 samodzielnego  posprzątaniaaneksu kuchennego). 

27.11-06.12.15 *            1 499 zł/os.

04.12-13.12.15 *            1 575 zł/os.

08.04-17.04.16 *            1670 zł/os.

15.04-24.04.16 *            1499 zł/os.

*   FREE SKI  
w cenie skipass na 6 dni obejmujący 'Livigno slopes'

08.01-17.01.16             1 395 zł/os.

15.01-24.01.16             1 395 zł/os.

05.02-14.02.16             1 755 zł/os.

12.02-21.02.16             1 755 zł/os.

22.01-31.01.16             1 455 zł/os.

29.01-07.02.16             1 530 zł/os.

AUTOKAREM 10 dni 

Kod: ITA7500a

Kod: ITA7500

Kod: ITA7500Apartamenty Livigno / Alta Valtellina
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19.02-28.02.16             1755 zł/os.

26.02-06.03.16             1575 zł/os.

04.03-13.03.16             1575 zł/os.

11.03-20.03.16             1455 zł/os.

25.03-03.04.16             1530 zł/os.

01.04-10.04.16             1395 zł/os.



Apartamenty Teola 

AUTOKAREM 10 dni 
Położenie:

apartamenty usytuowane w cichej, słonecznej części Livigno, z przepięknym widokiem na miasteczko.

Opis:

zakwaterowanie w nowoczesnych apartamentach 2 lub 4 pokojowych z aneksem kuchennym, pełnym 
węzłem sanitarnym.

Odległości:

apartamentyapartamenty usytuowane ok. 500 m od wyciągu krzesełkowego “Teola Pianoni Bassi” oraz ok. 300 m 
od przystanku skibusa, który dowozi do stoku Carosello 3000. Na terenie Livigno kursujący skibus 
jest darmowy. Centrum Livigno ok. 10 min pieszo. 

Wyżywienie:

we własnym zakresie. W apartamencie znajduje się aneks kuchenny wyposażony w najpotrzebniejsze 
urządzenia gospodarstwa domowego.

Świadczenia zawarte w cenie:

  zakwaterowanie w apartamencie na 7 noclegów 
 przejazd autokarem
 opłata za prąd, gaz, wodę
 ubezpieczenie Signal Iduna NNW, KL, OC, SKI (sporty zimowe) i bagażu wg Warunków Uczestnictwa, 
 opiekę stewarda na czas przejazdu 
 bieliznę pościelową 
 sprzątanie końcowe apartamentu 
  internet wifi 
 przewóz w autokarze sprzętu sportowego tj. jednej pary nart bądź jednej deski snowboardowej,  
 jednej pary butów na osobę

Opłaty obowiązkowe - Płatne na miejscu:

 opłata klimatyczna - w wysokości ustalonej przez lokalne władze 
 (w 2015 r wynosiła ok. 1 €/1 dzień/1 osoba)
  kaucja - 150 EUR/za apartament/pobyt

08.01-17.01.16                 od 1375 zł/os.

15.01-24.01.16                 od 1375 zł/os.

22.01-31.01.16                 od 1490 zł/os.

29.01-07.02.16                 od 1560 zł/os.

05.02-14.02.16                 od 1790 zł/os.

12.02-21.02.16                 od 1750 zł/os.

19.02-28.02.16                 19.02-28.02.16                 od 1575 zł/os.

26.02-06.03.16                 od 1575 zł/os.

04.03-13.03.16                 od 1525 zł/os.

11.03-20.03.16                 od 1525 zł/os.

25.03-03.04.16                 od 1370 zł/os.

01.04-10.04.16                 od 1370 zł/os.

27.11-06.12.15 *              od 1530 zł/os.

04.12-13.12.15 *              od 1679 zł/os.

08.04-17.04.16 *              od 1679 zł/os.

15.04-24.04.16 *              od 1679 zł/os.

* FREE SKI  
w cenie skipass na 6 dni 
obejmujący  'Livigno slopes'

Kod: ITA7600

Kod: ITA7600a

Kod: ITA7600
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 Bormio
 
 Miejscowość we Włoszech, znajdująca się w prowincji Sondrio, w regionie 
Lombardia. Bormio leży u stóp góry Valtellina na wysokości 1225 m n.p.m. 

w dolinie rzeki Adda.

PołożonePołożone w pobliżu granicy Włoch z Austrią i Szwajcarią, jest stacją 

narciarską o międzynarodowej sławie z najnowocześniejszą infrastrukturą 

narciarską.  Jest jednocześnie malowniczym,  pochodzącym z czasów 

rzymskichrzymskich miasteczkiem, z wąskimi uliczkami z kawiarniami, stylowymi 

sklepami, i restauracjami serwującymi lokalną kuchnię. Poza nowoczesną 

infrastrukturą narciarską, miasteczko znane jest z uzdrowisk i wód geoter-

malnych (ok. 38-40 stopni Celsjusza). W mieście dwukrotnie odbywały się 

mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. 

Bormio znane jest z idealnego klimatu do uprawiania narciarstwa - na niek-

tórych trasach można jeździć nawet latem! Otaczające miejscowość Alpy 

dają schronienie od wiatru, a jednocześnie stanowią piękne tło. 

Pobyt w Bormio z pewnością nie zawiedzie osób, które chcą oddać się 

białemu szaleństwu bez obaw o złą pogodę.

 Trasy narciarskie
 W Bormio znajdziemy ponad 50 km tras zjazdowych o różnym stopniu 
trudności, a także 16 wyciągów o przepustowości 14 tys. osób na godzinę. 

 Valdidentro 
  Malutka miejscowość, leżąca pomiędzy Bormio a Livigno na terenie Parku 
Narodowego Stelvio, nazywana jest jedną z "Alpejskich Pereł"  jest idealnym 

miejscem na spędzenie wakacji blisko natury. W Valdidentro oddać się 

można błogiemu relaksowi w jednym z dwóch centrów termalnych: "Bagni 

Vecchi" i "Bagni nuovi", zlokalizowanymi w Parku Narodowym Stelvio. Będąc 

w Valdidentro, koniecznie trzeba odwiedzić centrum "Italian Sleddog Husky 

Village", w którym możemy poczuć typową atmosferę amerykańskiej Alaski, 

w czasie przejażdżki saniami ciągniętymi przez psy husky.w czasie przejażdżki saniami ciągniętymi przez psy husky.

 Trasy narciarskie
W czasie sezonu zimowego, miejscowość jest rajem dla narciarzy - 30 km 

perfekcyjnie przygotowanych stoków narciarskich,  ośrodki Cima Piazzi 

Happy Mountain i Oga-S. Colombano ze znakomitą infrastrukturą, 25km 

biegowych  tras  narciarskich a nawet centrum biathlonu  -  to wszystko 

z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagającego amatora białego 

szaleństwa.
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@RobyTrabucchi

Apartmenty Casa Martinelli                                                          Kod: ITA7700

 ISOLACCIA VALDIDENTRO 

Odległości:

ok. 150 m stoki Valdidentro - Isollacia (Alta Valtelina), Bormio, ok. 30 km 
od Livigno, ok. 8 km od Bormio.  
Przystanki ski-busa - ok. 100 m od obiektu. 

Wyżywienie:

wewe własnym zakresie. W apartamencie znajduje się aneks kuchenny 
wyposażony w najpotrzebniejsze urządzenia gospodarstwa 
domowego.

Świadczenia zawarte w cenie:

  zakwaterowanie w apartamencie na 7 noclegów 
  przejazd autokarem 
  opłata za prąd, gaz, wodę 
   ubezpieczenie Signal Iduna NNW, KL, OC, SKI (sporty zimowe) 
   i bagażu wg Warunków Uczestnictwa 
  opiekę stewarda na czas przejazdu 
  skipass na 6 dni obejmujący 'Bormio e valli' (obejmujący Bormio,
   Ogas, Colombano, St. Caterina Valfurva, Cima Piazzi)
 (w wybranych terminach)
  bieliznę pościelową
   przewóz w autokarze sprzętu sportowego tj. jednej pary nart
  bądź jednej deski snowboardowej, jednej pary butów na osobę

Położenie:

apartmentyapartmenty Casa Martinelli 
usytuowane są w niewielkiej, 
malowniczej miejscowości Iso-
laccia Valdidentro będącej 
częścią słynnego regionu nar-
ciarskiego Alta Valtellina, na 
wysokości ok. 1350 m n.p.m.

Opis:

budynek składający się z 13 
apartamentów.

Opłaty obowiązkowe - płatne na miejscu:

 opłata klimatyczna - w wysokości ustalonej przez lokalne władze  
 (w 2015 r wynosiła ok. 1 €/1 dzień/1 osoba)
 kaucja - 100 EUR/za apartament/pobyt
  sprzątanie końcowe - obowiązkowa zapłata za sprzątanie 
  końcowe apartamentu typ A2 - 40 €, typ B4 - 40€, typ C6 - 40€  
 (uwaga: ta opłata nie zwalnia z obowiązku samodzielnego  
 posprzątania aneksu kuchennego) 

 FREE SKI 
(w wybranych terminach)

w cenie skipass na 6 dni 

obejmujący “Bormio e valli”
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AUTOKAREM 10 dni                                                                      od 1 475 zł/os.



Hotel  Gufo                                                                                          Kod: ITA7800

Hotel  I  Rododendri                                                                        Kod: ITA7900

 BORMIO 

 SAN ANTONIO VALFURVA

Opis:

hotel z recepcją, windą, pokojem TV, pokojem wypoczynkowym z barem, jadalnią oraz 
małym basenem z wirem wodnym, tzw.„whirlpool’em”, zlokalizowany bezpośrednio 
w historycznym centrum Bormio, przy ulicy ze strefą dla pieszych. Doskonale usytuow-
any - znajduje się w pobliżu wielu atrakcyjnych sklepów, tawern, restauracji i barów. 

Odległości: 

ok. 100 m do przystanku autobusowego z bezpłatnym ski-busem,  ok. 350 m do 
najbliższego wyciągu. 

Wyżywienie: 

śniadania w formie bufetu 

Typ zakwaterowania: 

pokoje umeblowane w alpejskim stylu, z łazienką (prysznic i WC), telefonem oraz TV 

z lokalnymi programami.

Opłaty obowiązkowe - płatne na miejscu:Opłaty obowiązkowe - płatne na miejscu: 

 opłata klimatyczna 
 w wysokości ustalonej 
 przez lokalne władze 
 (w 2015 r wynosiła ok. 
 1 €/1 dzień/1 osoba)

Opis:

hotel niedawno odnowiony, oferuje swoim gościom 
przechowalnię nart, pokój telewizyjny, pokój zabaw, parking 
i restaurację, w której można zjeść zarówno lokalne 
specjalności jak i tradycyjną, włoską pizzę.

Odległości: 

4 km do Bormio, 8 km do Santa Caterina 4 km do Bormio, 8 km do Santa Caterina 

Wyżywienie: 

śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje trzydaniowe (2-3 propozycje dan pierwszych
i dań drugich oraz  bufet sałatkowy)

Typ zakwaterowania: 

pokojepokoje umeblowane w alpejskim stylu, z łazienką, telefonem, 
TV, balkonem.

Opłaty obowiązkowe - płatne na miejscu:

 opłata klimatyczna - w wysokości ustalonej przez lokalne  
 władze (w 2015 r wynosiła ok. 1 €/1 dzień/1 osoba)

AUTOKAREM 10 dni                                                                         od 2 015 zł/os.

AUTOKAREM 10 dni                                                        od 1 570 zł/os.

 FREE SKI   (w wybranych terminach) w cenie skipass na 6 dni 10





Biuro sprzedająceORGANIZATOR:

Biuro Podróży Euro Pol Tour sp. z o.o.

40-160 Katowice, Al. W. Korfantego 79

tel. 32 605 30 90-93, 32 253 02 07

www.europol.com.pl

europol@europol.com.pl


