
  

Feryjny Obóz - Włochy 

 dla dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat  

(wyjazd przeznaczony jest dla średnio i dobrze jeżdżących) 

Monte Bondone (Włochy) 

15.01-23.01.2016 

Koszt obozu: 

                                        * 320 euro + 1090 zł  

 

     W  samym sercu regionu Trentino znajdują się trzy ośrodki narciarskie:  

    Monte Bondone , Dolomiti Paganella Ski, Alpe Cimbra 
Folgaria Lavarone.  
Razem dysponują ok. 155 km świetnie przygotowanymi trasami narciarskimi na 
wysokości od 1100 m do 2125 m n.p.m. Zróżnicowane trasy sprawią radość 
zarówno początkującym, jak i zaawansowanym narciarzom. Szukającym wyzwań 
proponujemy 3,5 km zjazd "Gran Pista" o różnicy wysokości ok. 800 m, który już 
po raz drugi został wybrany najpiękniejszym zjazdem w Trentino. Wieczorami 
zato mamy możliwość wypróbowania tras na oświetlonych stokach.  

Ośrodki są również  centrum szkoleniowym norweskiej kadry alpejskiej, a także 
miejscem światowego konkursu Alpine Rockfest. 

Dla wszytskich freestyowców polecamy SNOWPARK na najwyższym poziomie:   
Park Juniorów ,Strefa Skoków, Strefa Slopestyle, Olimpijski Superpipe oraz Tor 
Boardercrossowy. 

Zakwaterowanie: 

Hotel *** polożony w  miejscowości Vaneze ,blisko jednego z wyciągów Monte 
Bondone  

Do naszej dyspozycji są pokoje 2-4 osobowe z łazienką, TV Sat, telefonem, 
suszarką do wlosow , a także wellness and spa w budynku vis a vis  hotelu 

(mały basen, sauna fińska i parowa, oraz strefa relaksu) 

Wyżywienie - w restauracji hotelowej ; śniadanie ,lunch pakiet na stok, 
obiadokolacja . 



Program obozu: 

- codzienne zajęcia narciarskie/snowboardowe w grupach 6-10 osobowych,  

- zajęcia świetlicowe/rekreacyjne,  

Cena obejmuje: 

- noclegi,  

- wyżywienie, 

- wstęp do wellness and spa( mały basen, sauny, strefa relaksu) 

- dojazd z Krakowa i powrót, ( w przypadku dojazdu własnego – zniżka 250 zł) 

- ubezpieczenie KL i NNW,OC. S.ASSIST.,  

- zajęcia narciarskie/snowboardowe,  

- opiekę pedagogiczną poza zajęciami narciarskimi/snowboardowymi- animacje 
dla dzieci 

Cena nie obejmuje: 

- karnetu narciarskiego/snowboardowego: skipas 6 dniowy - obejmujący 4 dni w 
Monte Bondone, 1 dzień w Paganella  oraz 1 dzień w Folgaria : 

* dla dzieci - ur. po 30.11.2007 –  68 euro   

* dla dzieci i młodziezy - ur. po 30.11.1999-  95 euro   + kaucja 5 euro 

* dla osoby dorosłej- 136 euro 

Warunki rezerwacji i wpłat: 

- rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa oraz wpłata zaliczki w wysokości 600 zł 
do dnia 31.10.2015 r.  

Decyduje kolejność zgłoszeń ! 

 


