Hotel Parè
Livigno, Italia

Descriere Hotel Parè, Livigno, Italia
Livigno – Paradis de zăpadă şi cumpărături!
Pe partea însorită a Alpilor Lombardiei, nu departe de St. Moritz, este situată frumoasa staţiune Livigno. În această
îndrăgită localitate dedicată sporturilor de iarnă situată la 1816 m altitudine - zăpada este practic garantată, unul din
motivele pentru care în Livigno se desfăşoară numeroase competiţii internaţionale - dar este faimoasă mult în afara
graniţelor sale şi ca paradis al cumpărăturilor duty-free. Trepalle (1.900-2.250 m) este în Europa aşezarea permanent
locuită situată la cea mai mare altitudine. Zilele însorite asigurate de situarea geografică şi frumoasele case de lemn
tradiţionale completează tabloul oferit de Livigno. Pârtiile largi sunt în orice moment exemplar îngrijite, iar giganticul
SnowPark oferă snowboarderilor tot ce le doreşte inima. După schi, cabanele tradiţionale vă invită la Après-Ski şi
numeroasele magazine la cumpărături. În zona duty-free puteţi cumpăra nu doar parfum, alcool sau ţigări (cu limită de
cantitate la ieşirea din ţară), ci şi îmbrăcăminte, ceasuri, aparate de fotografiat, iar la benzină puteţi economisi până la
40% sau chiar mai mult! Pe pârtie preţurile sunt de asemenea reduse, ceea ce înseamnă mai mult concediu pentru
banii dumneavoastră! Livigno – Paradis de zăpadă şi cumpărături!
În zona de schi şi în staţiunile din vale există numeroase cabane tradiţionale, dedicate Après-Ski-ului. Livigno nu e cu
nimic mai prejos decât staţiunile din Austria! Ca specialitate regională de apres-ski este băutura caldă „Bombardino“,
care a fost inventată acum 40 de ani în Tea del Vidal - Barul de Après-Ski nr. 1 din Livigno! Numeroase restaurante
confortabile, cafenele, baruri şi pubs precum şi o pivniţă de vinuri şi o discotecă au grijă să nu vă plictisiţi. Alte oferte
atractive sunt săniuşul, patinajul, căţăratul pe gheaţă, traseele de drumeţii de 20 km, snow-mobilul, călăria, bowlingul,
biliardul, piscina şi un centru de fitness. Pentru toţi cei care vor să cunoască şi partea tradiţională şi culturală a Livigno se recomandă un tur de explorare a numeroaselor biserici din localitate. Unele din ele au fost construite în sec. VII şi vă
aşteaptă cu adevărate comori artistice. Datorită situării sale geografice deosebite Livigno a devenit de altfel zonă dutyfree, un paradis pentru toţi pasionaţii de cumpărături.
31 instalaţii de transport pe cablu şi 115 km pârtii minunat de largi – la dispoziţia dumneavoastră cu Skipass-ul Livigno!
Altitudinea ridicată (1816 - 2798 m), precum şi numeroasele instalaţii de zăpadă artificială asigură existenţa zăpezii.
Pârtiile se întind de ambele părţi ale văii, în aşa fel încât să puteţi schia mereu cu soare. Pentru freeride există multe
posibilităţi de zăpadă adâncă pe partea Carosello iar snowpark-urile de la Mottolino şi Carosello, cu half-pipe, kickern,
rails şi un boardercross – toate acestea fac din Livigno un adevărat paradis şi pentru freestyle şi des gazda a competiţii
care sunt adevărate spectacole. Una din puţinele pârtii negre este Monte Neve-Valfin, în rest domeniul prezintă un
grad de dificultate redus spre mediu. În apropierea localităţii se află pentru începători posibilităţi de a exersa primele
alunecări. Petru copii există o grădiniţă de ski şi mai multe "lumi ale copiilor", la marginea Livigno. Şi în domeniul
schiabil există pentru cei mici multe de descoperit, pritre altele porţiuni de competiţie. Un eveniment anual este
festivalul Telemark "La Skieda", care la începutul lui aprilie vă aşteaptă cu petreceri tematice, probe de cursuri şi de
material. Legăturile perfecte dintre localitate şi domeniul schiabil contribuie la atracţia pe care o exercită Hochtals! În
domeniu schiabil vă stau la dispoziţie 3 zone cu Wi-Fi gratuit.
Livigno are în total 30 km dedicaţi schiului fond – foarte bine pregătite. În fiecare an în decembrie are loc aici
deschiderea sezonului, cu „La Sgambeda“, maratonul internaţional de schi fond. Datorită situării geografice, condiţiile
oferite de Livigno pentru schi fond sunt practic perfecte! „Pista Turistica“ – cca. 20 km - este potrivită atât pentru cei în
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foarte bună formă cât şi pentru începători. „Pista Agonistica Nolino“ – 10 km – este folosită pentru competiţii
internaţionale. Cei care vor să practice acest sport târziu în noapte, sunt bineveniţi pe pista de 2 km cu nocturnă:
deschisă până la miezul nopţii!
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