
Miejscowość/ teren ski 

Livigno (1225 – 3012m npm) -  nazywane "Włoskim Tybetem", 
miejsce o największym nasłonecznieniu w całych Alpach. Jest to raj 
dla narciarzy, doskonałe warunki śnieżne utrzymują się tu przez 
kilka miesięcy, świetna sieć wyciągów prowadzących aż do przełęczy 
Trepalle, zróżnicowane trasy zjazdowe i ciekawe szlaki biegowe. 
Dodatkowe rozrywki to wędrówki na rakietach śnieżnych, skuterem 
śnieżnym po zamarzniętym sztucznym jeziorze lub psim zaprzęgiem, 
jazda konna. Wieczorami na turystów czekają liczne bary, puby, 
restauracje, winiarnie i dyskoteki.

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 650 Euro/osoba 

( +204 skipass 5 dni Livigno) 

Cena zawiera 

 
6 noclegów w Hotelu 
Camana Veglia**** w 
Livigno 

Wyżywienie HB 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

free WIFI 

łaźnia turecka i kabina na 
podczerwień 

 

LIVIGNO 
| NARTY | WŁOCHY | 



Wyciągi:          Trasy:

Razem: 15          Razem:  110 km    

 11 Łatwe:   40 km

 13 Średnie:  55 km

  16 Trudne:  15  km

Mapa tras 



Hotel  Camana Veglia**** 
Ten hotel w stylu alpejskim znajduje się 5 minut spacerem od centrum miejscowości Livigno. 
Oferuje on indywidualnie urządzone pokoje z telewizorem z płaskim ekranem. Stacja kolejki 
linowej Cassana, którą można dostać się do ośrodka narciarskiego Carosello 3000, oddalona 
jest od obiektu o zaledwie 30 metrów.

Jasne pokoje w hotelu Camana Veglia ozdobione zostały przedmiotami tradycyjnego lokalnego 
rzemiosła. W niektórych pokojach znajduje się łaźnia turecka lub kabina na podczerwień.

Śniadanie  w  formie  bufetu  obejmuje  jajka,  gotowane  mięsa  i  sery.  Restauracja  serwuje 
tradycyjne dania kuchni włoskiej, lokalne specjały oraz 150 gatunków najwyższej jakości win.

Do ośrodków narciarskich Carosello 3000 i Mottolino można dostać się z hotelu autobusem, 
który zatrzymuje się w pobliżu.

Obiekt oddalony jest o 11 km od granicy szwajcarsko-włoskiej i o 45 minut jazdy od miasta St. 
Moritz. W odległości zaledwie 150 metrów od hotelu znajduje się ogrzewany garaż.



 


