
1. INFO O MIASTECZKU, SKIBUSSACH I TRASACH 

Mieszkamy w dzielnicy OSTARIA w Chalet Del Sole. 

Po całym Livigno jeżdżą darmowe skibusy. Przy naszym budynku mamy przystanek,  nazywa 
się Chalet Del Sole. Dojeżdżają do nas dwie linie ZIELONA i NIEBIESKA.  Jeżdżą od 7 rano 
do 20. Co 20 minut mniej więcej., mamy 2 linie więc co 10 min mamy skibusa.   Najbliżej mam 
do kolejki gondolowej Telecabina Cassana 30. Trzeba wysiąść na 5 przystanku (5 min) lub 
oczywiście można dojść na nogach – to naprawdę niedaleko. Jeśli chcecie pojechać na Mottolino 
to jedziemy zieloną linią, lub niebieską do centrum i 1 przystanek na nogach. a na Carosello 
niebieską.  
Poniżej link do mapki skibusowej – można też sobie ściągnąć rozkład jazdy. 
http://www.livigno.eu/en/services/public-transports  
Tu link do mapki z trasami (oczywiście mapki drukowane dostaniecie na miejscu) 
http://www.skipasslivigno.com/ita/mappe/ski_area.php  
Oficjalna strona Livigno http://www.livigno.eu/en/home  
Kamerki on-line: http://www.livigno.eu/en/services/webcam  

2. SKIPASSY – w Livigno są kamery przy bramkach – więc nie zamieniaj się z nikim karnetem, 
bo karnety są blokowane jeśli korzysta z nich inna osoba. Zrób sobie zdjęcie lub spisz numer 
twojego skipassa – w razie zgubienia, tracisz tylko 5 euro kaucji i wyrobią Ci nowy na podstawie 
numeru. 

3. KAŻDY DOSTANIE OPASKĘ NA RĘKĘ EHSCHOOL oraz Twój numer telefonu będzie w 
naszym systemie SMSowym: na swoją komórkę będziesz codziennie dostawał informacje o 
atrakcjach które dla was zaplanowaliśmy. 

4. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ EHSCHOOL 
Nasze imprezy będą się odbywały w 3 miejscach. 

• Homelywood Club – Pub i restauracja (ul. Via saroch 466).  
https://www.youtube.com/watch?v=EEanDZKEy0k&feature=youtu.be  

o Dzięki opasce masz ZAWSZE 10%zniżki NA WSZYSTKO -  (jedzenie i drinki) oraz 
darmowe wejście na imprezy 

• Bivio Club (Via Plan 422/A) tam też będziemy organizować imprezy – wejście za free. 
• Carosello Stalet – apress ski bar  

o https://www.youtube.com/watch?v=qlAelImgzm0 
Informacje co gdzie kiedy – dostaniesz codziennie w smsie. 
 

5. APARTAMENTY: 

Prosimy, aby apartamenty były zostawione w takim samym stanie jak je zastaliśmy. 
Apartamenty po pobycie musimy posprzątać. 
 

6. SZKOLENIA: 
Wszystkie osoby które są zapisane na szkolenia codziennie dostaną informację o której są 
szkolenia i gdzie się spotykamy. (będziemy się umawiać albo na konkretną godzinę na autobus 
albo na konkretną gadzinę w umówionym miejscu na stoku).  
Jeśli się spóźnisz to musisz na własną rękę nad dogonić i znaleźć..  
 

7. TESTY SPRZĘTU 
Mamy sprzęt snowboardowy i narciarski na testy.  
Pierwszeństwo w testowaniu mają osoby, które się z nami szkolą. Jeśli ten sprzęt, który sobie 
wybierzesz jest wolny to testujesz go za darmo 1 dzień, każdorazowo po jeździe 
oddajesz.(niektóre deski są z wiązaniami, ale większość nie, więc dokręcasz sobie swoje 
wiązania) 

 



8. POMOC MEDYCZNA. 

Mamy ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA (szczegółowa informacja o tym otrzymaliście w 
poprzednim e-mailu). Na miejscu dostaniecie także kartki z numerem polisy i numerem alarmowym. 
Pamiętaj ubezpieczenie obejmuje tylko osoby trzeźwe i jeśli wypadek zdarzył się na oznakowanych 
trasach. 

Jeśli zdarzy się wypadek: 

Dzwonimy do centrum alarmowego i zgłaszamy wypadek. Oni pokierują nas do placówki medycznej 
, będzie to najprawdopodobniej jedna z tych dwóch: 

Trauma Clinic S.r.l. , Via Saroch 333/341  
Tel: +390342996601 , Fax: +390342997535 

 

 
International Medical Center  Via Canton 474  
Tel: +390342978112  Fax: +390342978111 

 
Jedzie się 15 minut pod ten 
szpital.(niebieska linia). 

niedaleko nas 300 m na pieszo 

 
Mamy także na miejscu busa (jeśli zajdzie konieczność to służymy pomocą) 

Jeśli będziecie mieli państwo jakieś problemy prosimy o kontakt z nami  Ania 0048 509 338 388 lub 
Michał 0048 509 511 181. 

 

 

 

 

 

 

 


