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Zapraszamy na FAMILY lines - rodzinny wyjazd rowerowy, 
z wysokiej jakości szkoleniem w rodzinnej atmosferze. 
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Miejsce oferuje dwa duże bike parki po dwóch
stronach doliny: Mottolino i Carosello 3000. W
tym pierwszym będziemy jeździć przez 4 dni, w
drugim 2 dni. Każdy znajdzie tu coś dla siebie -
gwarantujemy.

Przez góry w Livigno ciągną się trasy rowerowe,
na które zabierzemy osoby dorosłe na rowerach
elektrycznych.



SZKOLENIE

grupy dzieci i dorosłych
szkolenie 5h x 6 dni
podział na grupy szkoleniowe wg umiejętności i wieku
szkolenie z podstawowego serwisowania roweru
videoanalizy
popołudniowe animacje dla dzieci

Stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie ilość.
Dobieramy najlepszą kadrę, która na rowerze
przeprowadzi efektywny trening, a po południu zapewni
opiekę i dodatkowe animacje dzieciom.
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szkolenie w bike parku

szkolenie w bike parku
wycieczki na rowerach
elektrycznych

DZIECI

DOROŚLI



hotel margherita
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Trzygwiazdkowy Hotel Margherita w Livigno
usytuowany jest na lekkim wzniesieniu z
widokiem na okolicę.

Hotel przyjazny rowerzystom jest specjalnie
dostosowany do ich potrzeb - oferuje miejsce do
mycia rowerów, możliwość codziennego prania i
suszenia ubrań sportowych oraz garaż do
przechowywania sprzętu.

Pod kolej gondolową w Mottolino Bikepark
dojedziemy w 2 minuty na rowerach, a pod
gondolę Carosello w 10 minut. 

Wygodnym rozwiązaniem jest transport
samolotowy (Innsbruck/Mediolan/Bergamo) -
pomożemy w transporcie rowerów i bagaży oraz
transferze z lotniska.



economy rooms
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Minimalistyczne i jasne dwu- lub trzyosobowe
pokoje, w których znajduje się TV z kanałami
satelitarnymi oraz sejf. 

Pokoje nie dysponują balkonem. 



comfort rooms
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Przytulne pokoje dwu- i trzyosobowe, w których
znajduje się TV z kanałami satelitarnymi oraz
sejf. 

Większość pokoi posiada balkon. 



deluxe rooms
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Wysokiego standardu, eleganckie pokoje dwu- i
trzyosobowe, w których znajduje się TV z
kanałami satelitarnymi, sejf oraz minibar. 

Wszystkie pokoje posiadają balkon z pięknym
widokiem na dolinę Livigno. 



wyzywienie
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HB: śniadania w formie bufetu szwedzkiego -
tradycyjne włoskie menu na słodko oraz na słono
z typowymi produktami regionu Valtellina.

Podczas obiadokolacji serwowany jest bogaty
bufet z przystawkami i sałatkami oraz cztery
jadłospisy do wyboru z opcjami tradycyjnych dań
regionalnych, wegetariańskich, dietetycznych
oraz świeżych ryb. Dostępne jest również menu
bezglutenowe.



wellness
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Strefa wellness składa się z sauny fińskiej,
małego basenu z chłodną wodą oraz strefy
relaksacyjnej. 



udogodnienia

bi
g 

li
n

es

W hotelu znajduje się bar ze sprzętem do gry w
piłkarzyki i bilard oraz sala zabaw dla dzieci.

Przy budynku jest myjka rowerowa, garaż dla
rowerów i parking samochodowy.



CENA
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zakwaterowanie (7 noclegów)
wyżywienie HB
opiekę nad dziećmi w przerwie w bike parku 
popołudniowe animacje dla dzieci
wejście na wellness
gadżety dla każdego uczestnika
pamiątkowe zdjęcia
opieka i pomoc techniczna kadry

Cena zawiera:
karnetu
szkolenia
dojazdu
ubezpieczenia
tourist tax

Cena nie zawiera:

osoba dorosła:  183 euro
dziecko ur. w 2009 - 2017:  124,50 euro 
dziecko ur. w 2018 i później:  gratis

BIKEPASS (6 dni):

grupa dorosłych: 2 100 zł 
grupa dzieci: 2 100 zł
indywidualne: na zapytanie

Szkolenie (5h x 6 dni):

ECONOMY ROOM

osoba dorosła dziecko 15+ dziecko 7-15 dziecko 3-6 

670 575 510 350

ceny w euro

*zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych w pokoju

COMFORT ROOM

DELUXE ROOM

685

745

585

640

520

565

360

390

transport bagażu/roweru: 400 zł
transfer lotniskowy: cena zależy
od liczby chętnych osób

Dodatkowo:



+48 692 586 155
BIURO@BIGLINES.PL

WWW.BIGLINES.PL


