
 

LIVIGNO NA RAPIE 17 

 

9 edycja kultowego wyjazdu. Livigno na rapie czyli to, co najlepsze z Włoch – doskonałe warunki narciarskie, 

słońce, specjały kulinarne plus imprezy z czołówką polskiej sceny klubowej i turbodoładowany program dla 

aktywnych! 

Szkolenie narciarskie i snowboardowe na każdym poziomie zaawansowania, w tym warsztaty freestylowe z 

PROsami, szkolenie snowboard freestyle prowadzi Wojtek „Gniazdo” Pawlusiak - zawodnik Red Bull, Burton 

Snowboards, Analog Clothing, Nixon, Anon Optics, Sony. 

 

Codzienna dawka atrakcji na stoku: krokiet, boulle, siatkówka, apres-ski, Snow Contest (zjazd na czas, zjazd na 

orientację), testy sprzętu ski/snb... 

Ponadto: warsztaty rolkowe, pizza party, intro snowkite’owe, warsztaty longboardowe, halówka, ekskluzywne 

imprezy rapowe.  

 

TERMIN 14.04.17-23.04.17 

 

MIEJSCE Livigno (Włochy)  

 

CENA1740 PLN*  

 

*UWAGA:  

1/ Możliwe zakwaterowanie w apartamencie TYLKO 2-osobowym; dopłata: +180pln/os. 

2/ Zakwaterowanie w sypialni (nie w livingu); dopłata +50pln/os. 

3/ Możliwość dolotu samolotem. Informacji na temat aktualnej ceny i dostępności miejsc udzielamy na 

indywidualne zapytanie. Dopłata od 319pln/os. 

4/ rezygnacja z dojazdu zorganizowanego -200pln/os 

5/ szkolenie indywidualne dodatkowo płatne: 90pln/1h lub pakiet 450pln/6h 

 

Dlaczego z nami najlepiej?  

• Ekskluzywne imprezy rapowe 

• Szkolenie w cenie (także zajęcia freestylowe) 

• Konkretnie doładowany program wyjazdu 

• Lokalizacja apartamentów – bardzo blisko stoków - od 100m do głównych stacji gondoli (tam gdzie 

pulsuje życie Livigno i znajdują się najlepsze restauracje, puby i imprezownie) 

• Dostępne apartamenty 2osobowe 

• Możliwość dolotu samolotem 

 

Cena zawiera  

• 7 noclegów w komfortowych apartamentach 

• 6 dni jazdy na stoku (6-dniowy karnet narciarski) 

• przejazd autokarem na trasie Warszawa/Łódź/Wrocław - Livigno - Wrocław/Łódź/Warszawa 

• Szkolenie narciarskie i snowboardowe na każdym poziomie zaawansowania (6h = 4 sesje po 1,5h) - z 

zawodnikami FS i wykwalifikowaną kadrą instruktorów PZN/SiTN, PZS/SiTS - bogaty program 



szkoleniowy (nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie wideoanalizy, elementy freestyle i 

freeride).  

• Codzienny program na stoku:  

o krokiet, 

o boulle, 

o siatkówka, 

o apres-ski, 

o Snow Contest 

• Udział w wieczornych i popołudniowych imprezach, m. in.:  

o ekskluzywne imprezy rapowe 

o warsztaty longboardowe (dostępny sprzęt do testów) 

o warsztaty rolkowe 

o halówka 

o INTRO SNOWKITE'OWE 

• ubezpieczenie KL, NNW  

• testy sprzętu narciarskiego i snowboardowego  

• taksa klimatyczna  


