
Program-informacja o imprezie turystycznej 

BORMIO (WŁOCHY) 13-21.01.2023 r. – wczasy i obóz narciarski 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY- ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W 

IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

TERENY NARCIARSKIE 
BORMIO to przede wszystkim znana z mistrzostw świata w narciarstwie 

alpejskim góra Cima Bianca na której szusować mozna aż do ponad 3000 

m n.p.m. - stacja ta posiada 20 km tras czarnych, 20 km tras czerwonych, 
10 km tras niebieskich obsługiwane przez 14 wyciągów 

narciarskich. 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. W Bormio znajdują się także słynne w świecie 

kompleksy basenów termalnych oraz pijalnie wód mineralnych.  

SANTA CATERINA - biały raj narciarski położony w Parku Narodowym 

Stelvio. Stacja narciarska położona tuż przy hotelu Signori. Oferuje 35 km 
tras na wysokości 1800 m n.p.m. do 2800 m n.p.m. obsługiwanych przez 

8 wyciągów narciarskich.  

CIMA PIAZZI - SAN COLOMBANO (ISOLACCIA) - typowo rodzinne 

tereny narciarskie, kameralna stacja, która zapewnia 25 km tras.  

Łącznie na karnecie Bormio Skipass jest do dyspozycji 110 km tras. 

  

ZAKWATEROWANIE 
HOTEL RESIDENCE 3 SIGNORI****  Przestronny, elegancki 

hotel położony tuż przy stokach narciarskich w Santa Caterinie. 

Obiekt położony jest około 250 metrów od centrum miejscowośći Santa 

Caterina di Valfurva w pobliżu stacji kolejki linowej Santa Caterina - 
Vallalpe. Na terenie hotelu znajduje się strefa Wellnes & SPA, pokój gier 

oraz taras słoneczny. Hotelowe centrum odnowy biologicznej dysponuje: 

sauną, łaźnią turecką, wanną z hydromasażem, siłownią oraz krytym 

basenem (płatne 10 euro/os. dla wszystkich, dzieci do lat 12 mają wstęp 

tylko na basen). Na miejscu restauracja i bar. Do dyspozycji gości 
przechowalnia nart oraz miejsca parkingowe. Do dolnej stacji kolej 

gondolowej w Santa Caterina odległość wynosi 1 km - dojazd 
autokarem/autem. Na nartach można dojechać trasami do Hotelu  

  

APARTAMENTY: 2,3,4,5-osobowe, przestronne, wykończone w drewnie, 

w każdym znajduje się łazienka z prysznicem lub wanną, suszarka do 

włosów, TV, mini barek (odpłatnie), WiFi gratis. Większość pokoi posiada 

balkon. 



WYŻYWIENIE – śniadania  w formie bufetu z ciepłymi i zimnymi 

napojami. Obiadokolacje 2-daniowe, napoje do obiadokolacji dodatkowo 

płatne. 

  

 PROGRAM IMPREZY: 
1 dzień: wyjazd: 

z Łańcuta o godzinie 18:00 (parking przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i 

Cetnarskiego, obok Urzędu Skarbowego)  
z Rzeszowa o godzinie 19:00 (parking dolny na Podpromiu), przejazd 

przez Polskę, Czechy 

2 dzień: przejazd przez Austrię i Włochy. Przyjazd do Santa 

Caterina około godziny 16:00, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. 

3-8 dzień: białe szaleństwo na stokach Bormio, Santa Caterina 

Valfurva i Isolaccia (6 dni), wycieczka autokarowa do Livinio 

8 dzień: po obiadokolacji wykwaterowanie, wyjazd do Polski około 

godziny 20:00 

9 dzień: przyjazd do Rzeszowa w godzinach popołudniowych 

  

CENY: 
- DOROŚLI   

 3800 zł za osobę (zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5-osobowych) 

 800 zł za osobę - szkolenie narciarskie (fakultatywnie) - 5 godzin 

dziennie przez 6 dni w grupie 6-9 osobowej prowadzone przez 

instruktorów PZN SITN 

  

 

 

 

 

- DZIECI I MŁODZIEŻ: 

Podana cena zawiera szkolenie narciarskie - 6 dni po 5 godzin 

dziennie w grupach 3-9 osobowych. 

W wieku 6-12 lat 

3900 zł za osobę - zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z 

dwoma osobami dorosłymi, 

W wieku 13-18 lat 

4300 zł za osobę - zakwaterowanie w pokojach 3,4,5-osobowych z 

dwoma osobami dorosłymi, 

4500 zł za osobę - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym. 



  

CENA OBEJMUJE: 
• 6 noclegów w hotelu 

• wyżywienie, 2 x dziennie - KUCHNIA WŁOSKA - śniadania w 
formie bufetu, obiadokolacje dwudaniowe, napoje do obiadokolacji 

dodatkowo płatne. 

• transport LUX autokarem, transfery na stoki 

• opiekę rezydenta, pilota podczas przejazdu, kadry instruktorko-

pedagogicznej  

•  5 godzin dziennie szkolenia narciarskiego/ snowboardowego 
w grupach 3-9 osobowych prowadzonego przez profesjonalnych 

instruktorów PZN SITN/ PZS SITS (dotyczy dzieci i młodzieży) 

• ubezpieczenie KL do 60 000 Euro, NNW do 15 000 zł i bagażu do 
1000 zł, SKI OC do 30 000 Euro 

• przewóz bagażu:1 para nart lub snowboardu (w pokrowcu), torba na 

buty, 1 szt. bagażu głównego 

(max. 20 kg) 

• składkę TFG, TFP 

•  podatek VAT 

  

 
CENA NIE ZAWIERA: 

• napojów do obiadokolacji - dodatkowo płatne 

• taksy klimatycznej w hotelu 1,80 euro/os./dzień - dla osób powyżej 

11 lat 

• korzystania ze strefy Welnnes & SPA (sauna, łaźnia turecka, wanna 
z hydromasażem, siłownia, kryty basen) - płatne 10 euro/os. za 

dzień, dzieci do lat 12 mają wstęp tylko na basen. 

• karnetów narciarskich (płatne obowiązkowo w autokarze)     

  

Istnieje możliwość dojazdu na miejsce imprezy turystycznej we własnym 

zakresie, w takim wypadku cena ulegnie obniżeniu o 300 zł za osobę. 

  

 
CENY KARNETÓW  

  

Cena w Euro Ceny 6-dniowego karnetu narciarskiego Bormio 

Skipass: Brormio-Santa Caterina-Cima Piazzi-San 



 
  

  

  

  

  

  

   

UWAGA: 
- Należy zabrać ze sobą KASK NARCIARSKI/SNOWBOARDOWY 

- Zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

EKUZ 

(WYDAWANEJ BEZPŁATNIE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ) 

  

ZNIŻKI/DOPŁATY 
- dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 1000 zł 

- zniżka za dojazd własny wynosi 300 zł za osobę 

Trasa przejazdu autokaru: 

Rzeszów-Katowice-Brno-Salzburg-Innsbruck-Przełęcz Brenner-Bolzano-

Dimaro-Passo Tonale-Santa Caterina di Valfurva 

 

Colombano (Isolaccia), 

Sezon Niski 07.01-22.01.2023 r. 

Dorośli 214 euro 

Junior 131 euro 

Senior 175 euro 

Bambino 
skipass bezpłatny w towarzystwie osoby dorosłej 

(ur. w 2015 r. i młodsi) 

Junior: ur w 2007 r. i później, 

Senior: ur. w 1958 r. i wcześniej 


