
 

 

   Stowarzyszenie  Inżynierów  
   i  Techników Pożarnictwa  

______________________________________   Oddział Stołeczny    __________ 
Koło SITP przy KW PSP w Warszawie wraz z Zarządem Oddziału   

organizuje wyjazd szkoleniowy 

do Livigno we Włoszech;  
w dniach 14 marca – 21 marca 2020 r. 

W programie wyjazdu: 
Þ rekreacja na nartach w dolinie pomiędzy dwoma górami: Carosello i Mottolino, w ramach 

karnetu mamy do dyspozycji kilka stacji narciarskich o zróżnicowanym stopniu trudności 
dostosowanym do indywidulanych potrzeb i stopnia zaawansowania każdego z 
uczestników wyjazdu. 

Þ zakupy w strefie bezcłowej w Livigno. 
Þ poznanie specyfiki zabezpieczeń przeciwpożarowych wysokogórskich obiektów 

hotelowych. 
Koszt wyjazdu: 2.890 zł / tydzień za osobę w 2-osobowym pokoju (cena kalkulowana przy 34 
uczestnikach według aktualnego kursu walut, w zależności od ilości osób i kursu walut końcowa cena może ulec drobnej 
zmianie) 
Cena zawiera: przejazd luksusowym autokarem, zakwaterowanie w pokoju 
dwuosobowym w Hotelu Alpen Village*** w miejscowości Livigno, wyżywienie: 2 posiłki 
dziennie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego i obiadokolacja dwudaniowa + bufet 
sałatkowy i deser, napoje do kolacji płatne dodatkowo).  
Hotel Alpen Village to 3*** gwiazdkowy hotel położony w miejscowości Livigno, składa się̨ z kompleksu siedmiu budynków. Każdy z 
nich posiada trzy piętra, które są̨ ze sobą̨ połączone wewnętrznymi przejściami. Obiekt znajduje się̨ tuż obok hotelu Intermonti oraz 
pętli skibusów. Przy dobrych warunkach śniegowych zjedziesz na nartach pod samo wejście. We wszystkie wieczory w hotelu 
odbywają̨ się̨ animacje. Hotel dysponuje także zewnętrzną sauną oraz jacuzzi, średniej wielkości basenem (obowiązkowe czepki), 
strefą relaksacyjną, siłownią, piłkarzykami, stołem do tenisa stołowego oraz palarnią. Tuż obok znajduje się̨ narciarnia z półkami na 
buty 

Dodatkowo, w cenę wyjazdu wliczono: 
- opiekę 2 rezydentów/instruktorów, 
- ubezpieczenie KL, NNW rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa, 
- możliwość korzystania ze strefy wellness i basenu w hotelu, 
- zorganizowane zawody narciarskie z nagrodami, 
- taxę klimatyczną 
- animacje rozrywkowe. 
Karnety narciarskie 6-dniowe ok. 230 Euro/osobę – płatne dodatkowo. 

Wyjazd organizowany za pośrednictwem biura turystyki sportowej JAFI SPORT.  
Szczegółowe informacje o wyjeździe na stronie internetowej: www.jafisport.pl 
Wpłatę zaliczki w wysokości 1200 zł / osoba należy dokonać w terminie do 17 grudnia 
2019 r. u kol. Ireneusza Kopczyńskiego, tel. 501 780 246 (e-mail:irek.kopczynski@gmail.com) 
Pozostałą część kwoty, należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2020 r. 
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