Początek sezonu narciarskiego 2021/2022
Livigno
11-18 grudnia 2021 r.
Cena od 1540,00 zł/os.*
* Dotyczy: dojazd własny, kolejny wyjazd z nami, apartament dla 6 osób

Livigno to jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w całych Alpach. Usytuowane
jest pomiędzy dwoma masywami górskimi - Carosello i Mottolino. W ofercie posiada 115 km tras dla narciarzy
i snowboardzistów o różnym stopniu trudności oraz 40 km tras biegowych.
Atutem miasteczka jest bardzo długi sezon narciarski – trwający od późnej jesieni aż do majówki.
Rozbudowana baza świetnych restauracji, barów z włoską kawą, pizzerii, pubów i dyskotek z muzyką graną
na żywo zapewnia rozrywkę. Strefa wolnocłowa natomiast, przyciąga koneserów markowych towarów.
W Livigno oferujemy zakwaterowanie w apartamentach 2-,3-,4-,5-,6- osobowych z aneksem kuchennym
lub
kuchnią
z
wyposażeniem,
łazienką,
bez
wyżywienia.
Lokalizacje
w
zależności
od dostępności. Hotel z wyżywieniem na zapytanie.
W cenie: 6/7 noclegów w apartamencie, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie KL i NNW oraz transport autokarem
lub busem Kołobrzeg (okolice) – Livigno – Kołobrzeg (okolice), opiekę rezydenta, gratis skipass 6 dni.
Cena (Al Bait dal Torta, Livigno Elisir, Casa La Fonte)
Apartament 2-osobowy
– 2250,00 zł/os
Apartament 3-osobowy
– 1990,00 zł/os
Apartament 4-5-osobowy – 1890,00 zł/os
Apartament 6-osobowy
– 1790,00 zł/os

Inne apartamenty i hotel:
Na zapytanie(dostępność i cena)

Dodatkowo płatne:
- kaucja 50 + 5(karnet) Euro/os. zwracana na koniec pobytu w przypadku braku uszkodzeń apartamentu
- wypożyczenie sprzętu narciarskiego komplet(buty, narty, kijki) – 160,00 zł, kask – 30,00 zł
- Indywidualna lekcja nauki/doskonalenia jazdy na nartach 40,00 EURO
- Ubezpieczenie 100% kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ok 3% wartości wyjazdu.
- dodatkowe ubezpieczenie narciarskie, na ewentualność kwarantanny(na zapytanie)
- Niezbędne testy(jeśli będą obowiązywały) na COVID-19 obowiązujące w danym terminie wyjazdu(koszt i
zasady, informacji udzielamy telefonicznie), zwolnione są osoby zaszczepione (12 miesiąc od ostatniej dawki)
BIURO PODRÓŻY DEPKA Travel
Szkółka Pływacka „DEPKA” – Karol Torcz
ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 730-55-61-61, E-mail: travel@depka.pl, www.depka.pl

Zniżka:
- kolejny wyjazd z nami – 50,00 zł
- dojazd własny – 200,00 zł
- zniżka 30% na serwis narciarski przed wyjazdem(na zapytanie)
- za ten wyjazd można zapłacić bonem turystycznym
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.depka.pl
i wpłacenie zadatku w wysokości 500,00 zł.
Uwaga!!! Przy wypełnianiu formularza, w miejscu uwagi, proszę o wpisanie konkretnych osób do apartamentu.
Brak wpisu spowoduje przydzielenie osób losowo do apartamentu według dostępnych wolnych miejsc.

Wyjazd: w nocy z piątku na sobotę 11 grudnia godz. 2:00 (Kołobrzeg, Milenium ul. Łopuskiego 38)
Powrót: 18 grudnia około 19:00 (Kołobrzeg, Milenium ul. Łopuskiego 38)

Informacja i zapisy tel.: 730-55-61-61, e-mail: travel@depka.pl
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