
 
BABY ON BOARD 
3 edycja wyjazdu dla rodziców z dziećmi, którzy pragną rodzinnie wypocząć, jednocześnie znaleźć czas dla 
siebie i dobrą rozrywkę w gronie innych rodziców! Dla dzieci przygotowaliśmy specjalny program, który 
obejmuje zarówno maluchy (od 1 roku życia), jak i starszaki (do 13 lat).  
 
TERMIN 15.04.17-22.04.17 
 
MIEJSCE Livigno (Włochy)  
 
CENA DLA OSÓB DOROSŁYCH w apartamentach  
Cena za 1 osobę dorosłą w apartamencie 2 osobowym: 1840pln 
Cena za 1 osobę dorosłą w apartamencie 3-7 osobowym: 1720pln 
 
CENA DLA DZIECI w apartamentach  
Cena za 1 dziecko do 3 lat (bez łóżka w apartamencie): 690pln  
Cena za 1 dziecko 3-6 lat: 1490pln  
Cena za 1 dziecko 7-13 lat: 1590pln  
UWAGA! Dostępna opcja Hotelu 3* i 4* w centrum Livigno. Oferta dostępna na indywidualne zapytanie. 
 

 
 
PROGRAM DLA DZIECI 

• W godz. 10-16:00 – opieka nad maluchami i nauka jazdy 
Do dyspozycji posiadamy salę zabaw (około 100m kw) na szczycie Mottolino (punkt zborny), gdzie 
można powierzyć i odebrać swoje dziecko. Dla najmłodszych proponujemy opiekę pod okiem 
wykwalifikowanych opiekunek w sali zabaw i na śniegu, dla starszych dzieci (do 3 lat) jazdę na mini 
stoku (taśma około 30m) z instruktorami, zaś dla dzieci jeżdżących (pow. 3 lat) – jazdę po stokach z 
instruktorami.  

• Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w określonych godzinach, po uprzednim zakwalifikowaniu do 
grup o różnym poziomie umiejętności. Dziecko pod naszą opieką można będzie pozostawić zawsze w 
przedziale godzinowym 10-16:00. 
Sala zabaw znajduje się na szczycie Mottolino na ostatnim piętrze restauracji M’eating Point. Aby 
wjechać, należy użyć gondoli (możliwość wjazdu wózkiem dziecięcym). Wjazd trwa około 12 minut. 
Mini stok dla dzieci mieści się naprzeciwko restauracji M’eating Point, dzięki czemu rodzice w każdej 



chwili mogą spotkać się ze swoim dzieckiem. Dzieci jeżdżące po stokach będą mieć przerwy na 
odpoczynek i posiłek w sali zabaw.  

• Co drugi dzień w godz. 18-20:00 oferujemy program popołudniowy: wyjścia na plac zabaw, spacer itp.  
• Opieka wieczorna - opcja dodatkowo płatna 20pln/h. Po godzinie 22:00 proponujemy indywidualną 

opiekę niani. Należy jedynie położyć dziecko do tego czasu spać, a godzinę powrotu ustalić z 
opiekunką.  

 
PROGRAM DLA RODZICÓW 

• Szkolenie narciarskie i snowboardowe z zawodnikami FS i wykwalifikowaną kadrą instruktorów PZN, 
PZS (4 sesje 1,5h) - bogaty program szkoleniowy (nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie 
wideoanalizy, elementy freestyle i freeride). 
UWAGA: konieczność umieszczenia informacji o chęci uczestnictwa w szkoleniu w formularzu 
zgłoszeniowym.  

• Alternatywne zajęcia popołudniowe na stoku, np. siatkówka, krokiet, warsztaty fotograficzne. 
• Udział w wieczornych i popołudniowych imprezach, m.in.:  

o ekskluzywne imprezy rapowe z czołówką polskiej sceny klubowej 
o warsztaty rolkowe 
o halówka 
o intro snowkite'owe 
o apres-ski party 

 
Cena zawiera  

• 7 noclegów w komfortowych apartamentach (oprócz dzieci do lat 3, którym należy zapewnić własne 
łóżeczko turystyczne bądź spanie z rodzicami w łóżku) 

• 6 dni jazdy na stoku 
• Wyżej opisany program dla dzieci (za wyjątkiem opieki wieczornej, która jest dodatkowo płatna 

20pln/h) 
• Wyżej opisany program dla rodziców 
• Profesjonalne rodzinne sesje zdjęciowe na śniegu 
• ubezpieczenie KL i NNW 

 


