
                                                

 

 FERIE ZIMOWE  25.01 – 01.02.2020 

Hotel Nazionale***    - CENA 595 EURO 

Apart. Boschetti d'Adda   - CENA 425 EURO 

 

 

WŁOCHY  -   BORMIO 



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.  

 

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 Nazionale*** położony jest w centrum Bormio. Pokoje urządzone w górskim stylu. Każdy 

z nich dysponuje balkonem z widokiem na Alpy. Obiekt położony jest 800 metrów od wyciągów 

narciarskich. 

             HOTEL          NAZIONALE *** 



To niewielki rodzinny hotel oferujący gościom 2, 3 i 4 osobowe pokoje urządzone w ciepłym, 

regionalnym stylu. W hotelu znajdują się eleganckie sale restauracyjne, bar, dyskoteka a także 

pomieszczenie, w którym można urządzać imprezy integracyjne. 

 

 

 

 

25.01 – 01.02.2020  

CENA – 695 EUR  

Cena w hotelu Nazionale 3* / HB/korzystanie z Centrum SPA/ SKIPASS 
BORMIO  ( Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano – 110KM TRAS ) 

/ KL NNW SKI / TFG 



młodzież powyżej 16 roku życia (ur. po 30.11.2003)  

w pokoju 2- osobowym na dostawce – 655 EUR 

dziecko 12-15.9 lat  w pokoju 2-osobowym na dostawce - 595 EUR 

dziecko 8-11.9 lat  w pokoju 2-osobowym na dostawce - 555 EUR 

dziecko 6-7.9 lat  w pokoju 2-osobowym na dostawce - 425 EUR 

dziecko 2 - 5,9☺ w pokoju 2-osobowym na dostawce - 355 EUR 

dziecko 0-1,99 lat w pokoju 2-osobowym na dostawce - 25 EUR   

dopłata do pokoju 1-os – 125 EUR 

Uwaga – osoby nie korzystające z warsztatów narciarskich cena 

wyższa o 5% 

Informacje i zapisy: Renata@hava.com.pl tel 601 079 954 

 

 

Przestrzenne i wygodne apartamenty 2, 3, 4 osobowe, składające się z 
sypialni, aneksu kuchennego z kuchnią elektryczną, mikrofalówką, lodówką 

i pełnym wyposażeniem do gotowania. W łazience znajduje się wanna oraz 
bezpłatny zestaw kosmetyków.  

Położenie - 900 metrów od wyciągów narciarskich, 500 metrów od centrum 
Bormio, 750 metrów od Hotelu Nazionale***, w pobliżu przystanku Skibusa. 

  APARTAMENTY    BOSCHETTI D’ADDA 

mailto:Renata@hava.com.pl


 

25.01 – 01.02.2020 

CENA - 425 EUR 

Cena w apartamentach BILO4 dla 4 osób* z aneksem kuchennym, zużycie 

prądu, gazu, wody, ogrzewanie, WiFi, zmiana pościeli /SKIPASS 6dni                       

/ KL NNW SKI / TFG 

Dzieci ur. po 30.11.2004 – 355 EUR 

Dzieci ur. po 30.11.2012 – 235 EUR 

CENA - 495 EUR 

Cena w apartamentach MONO2 dla 2 osób* z aneksem kuchennym, zużycie 

prądu, gazu, wody, ogrzewanie, WiFi, zmiana pościeli /SKIPASS 6dni                       

/ KL NNW SKI / TFG 

Dzieci ur. po 30.11.2004 – 425 EUR 

Dzieci ur. po 30.11.2012 – 295 EUR 

Uwaga – osoby nie korzystające z warsztatów narciarskich cena 

wyższa o 5% 

Informacje i zapisy: Renata@hava.com.pl tel 601 079 954 

mailto:Renata@hava.com.pl


 

 

„Dobra technika jest wtedy, kiedy nie ma napięcia między narciarzem a nartami”. 

Marek Ogorzałek 

CENA WARSZTATÓW 

dorośli  - 750 zł/tydzień 

dzieci  - 650 zł/tydzień 

Dla całych rodzin, zniżka 10% 

http://szkolacarvingu.pl/images/2019/warsztaty2019.pdf 

Ramowy program warsztatów 

07.30 - 8.30 -  śniadanie 

09.00 – zbiórka i wyjście z hotelu  

09.00 – 09.30 – przejazd na zajęcia 

09.30 – 12.00 – warsztaty na stoku - technika 

12.00 – 13.00 – przerwa na lunch 

13.00 – 15.00 – warsztaty na stoku – rozjeżdżenie 

      Warsztaty narciarskie w autorskim programie 

Marka Ogorzałka 

http://szkolacarvingu.pl/images/2019/warsztaty2019.pdf
http://szkolacarvingu.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10&amp;Itemid=114
http://szkolacarvingu.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=10&amp;Itemid=114


15.00 – 16.00 – czas wolny, jazda rodzinna, powrót do hotelu… 

18.30 – 19.00 – ćwiczenia rozciągające 

19.30 – 20.30 – kolacja 

20.30 – 22.00 – analiza video, wykłady prezentacje… 

 

Zajęcia na stoku mogą się zmieniać zależnie od warunków pogodowych i dostępnych tras 

Plan jest ramowy i zwykle dopasowywany do grupy (sprawy dojazdu na stok i powrotu do hotelu) 

Informacje         tel 608 554 058         marek@szkolacarvingu.pl  

 

Zapraszam Marek Ogorzałek 

 

mailto:marek@szkolacarvingu.pl

