OFERTA ZIMOWA 2019.
Arena narciarska Dolomiti di Brenta czyli 150km tras z Madonna Di Campiglio, Pinzolo,
Folgarida - Marilleva w roli głównej.

PROGRAM DLA KAŻDEGO: 6 dni jazdy na nartach lub snowboardzie w znakomitym ośrodku
narciarskim. Cudowne włoskie słońce, świetnie przygotowane i różnorodne trasy, a co
najważniejsze gwarancja śniegu. Do dyspozycji setki kilometrów tras o różnym stopniu trudności,
wszystkie dostępne w ramach jednego karnetu. Wieczorami uczestnicy obozu realizują dodatkowy
program.
SZCZEGÓŁY POBYTU: Tu znajdzie się to, co sami sobie Państwo dobiorą spośród dostępnych
atrakcji, wśród których m.in.: 6 dni jazdy na nartach z możliwością wykupienia szkolenia
grupowego dla dzieci w wieku 4,5-7 lat (NARCIARSKIE PRZEDSZKOLE) szkolenia grupowego dla
dzieci w wieku 8-16 lat (OBÓZ) i osób dorosłych w grupach; możliwość wypożyczenia nart
biegowych i skorzystania z doskonale przygotowanych tras, sauny w urokliwym Spa w pobliżu
hotelu , ciekawe małe restauracyjki w mieście. Wieczorami animator w hotelu organizuje zajęcia
dla uczestników obozu. Dorosłych uczestników wyjazdu zapraszamy do udziału w szkoleniu
narciarskim lub snowboardowym w tworzących się grupach, na wspólny niedzielny wieczór
integracyjny oraz do codziennych spotkań na stoku i w hotelu. Dodatkowo w planie są cykliczne
spotkania na alejkach biegowych PINZOLO oraz jeśli dopisze pogoda zajęcia na nartach biegowych.
ZAKWATEROWANIE W HOTELU W TERMINIE 9 – 16.02.2019 tj. od SOBOTY godz. 16:00 do
SOBOTY godz. 10:00.MIESZKAMY w komfortowym Hotelu Bellavista w centrum malowniczego
górskiego miasteczka Pinzolo. Znakomicie utrzymany trzygwiazdkowy hotel posiada wiele miejsc
noclegowych w pokojach 2,3,4 osobowych, wszystkie z własną toaletą i prysznicem, każdy z TV. W
ramach wykupionego pobytu serwowane są śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje.

Dodatkowo do naszej dyspozycji jest sala świetlicowa, sala dyskotekowa. W hotelu codziennie
możesz skorzystać z kawiarenki i baru. W niedalekiej okolicy znajduje się prześliczne centrum SPA
a w nim świat saun z klimatyczną częścią na wypoczynek.
SZKOLENIE NARTY I SNB W GRUPACH
NOWOŚĆ! ZAJĘCIA REALIZOWANE Z INSTRUKTORAMI PZN, SITN, SITS.
1. NOWOŚĆ! grupa narciarskie przedszkole dla dzieci od 5 w godzinach 10:00 - 12:00 i 13:00 15:30. ZAJĘCIA POPOŁUDNOWE TRWAJĄ DO 15:30 TAK JAK POZOSTAŁYCH GRUP!
2. szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych w grupach na 3
poziomach umiejętności w godzinach 10:00 - 12:00 i 13:00 - 15:30.
3. szkolenie snowboardowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych w grupach w
godzinach 10:00 - 12:00 i 13:00 - 15:30.
4. POLECAMY! Szkolenie dla dorosłych narty i snowboard. Gorąco zachęcamy do rezerwacji miejsc
na szkolenie dla osób dorosłych w jednej z naszych grup. Na nasz wyjazd zabieramy optymalną
liczbę instruktorów i w związku z tym raczej nie będzie możliwości dopisania się do grup na miejscu
podczas pobytu. Koszt szkolenia grupowego to tylko 800zł cały pakiet, 500zł blok popołudniu lub
przedpołudniem, 50 zł za 1h gdy spotkania są niesystematyczne.
5. POLECAMY! Lekcje indywidualne W SEZONIE 2019. Każdego dnia w godzinach 9:00 - 10:00
oraz 15:30 – 16:30 będzie możliwość skorzystania z lekcji indywidualnych z instruktorem
snowboardu lub narciarstwa. Koszt 1h indywidualnie 100zł, przy dwóch osobach 160zł, przy trzech
210zł. Zapraszamy!
6. Zawody na tyczkach organizowane dla naszej grupy dostępne są dla wszystkich uczestników
wyjazdu.
7. NOWOŚĆ! Na miejscu możliwość testowania nart Rossignol 2019/2020!
DOJAZD własny lub komfortowym autokarem z licencjonowanym przewoźnikiem. Wyjazd z
parkingu przy TESCO Karwiny w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 35. Możliwy jest dojazd we
własnym zakresie.
Start autokarem pierwszego dnia tj. w piątek 8.02.2019 o godz. 18:00 (zbiórka 17:30). Powrót w
to samo miejsce w nocy z sobotę 16.02.2018 ok. 16:00 .
Ceny zróżnicowane są w zależności od wieku uczestników. Patrz w tabeli poniżej: do kosztu w
złotówkach dodaj koszt w Euro + opcjonalnie szkolenie grupowe.

CENA/WIEK

PLN

EUR

dziecko 0-0,99 *

260

-

-

dziecko 1-7,99 lat**

550

245

Opcja 800

Juniorzy 8-16 lat

1150

300

w cenie

Dorosły ***

800

370

Opcja 500 / 800

szkolenie PLN

* cena zawiera tylko opłatę za zakwaterowanie dla dziecka bez wyżywienia

** cena nie zawiera szkolenia, zbieramy grupy od 5 roku życia
*** Koszt szkolenia dla dorosłych za blok przedpołudniowy lub popołudniowy 500zł, za pełne
szkolenie w grupie 800zł.

CENA OBEJMUJE:
Całodobową opiekę dla uczestników obozu w wieku szkolnym tj. program narciarskosnowboardowy i program popołudniowy, nocleg, wyżywienie (2 posiłki dziennie: śniadanie w
postaci bufetu, obiadokolacja: bar sałatkowy, wybierane z listy dwa dania i podwieczorek).
Pierwszy posiłek w hotelu to śniadanie w niedzielę, ostatni to duży pakiet śniadaniowy na drogę dla
jadących autokarem lub śniadanie w sobotę w dniu wyjazdu. Przejazd autokarem Gdynia -Pinzolo Gdynia + transfery do skicentrum razem z grupą, upominek, ubezpieczenie NNW do 10000zł i
kosztów leczenia do 10000 Euro rozszerzone z opcją SKI

ZNIŻKI I RABATY
NOWY KLIENT 2019: Namów na wspólny wyjazd znajomych, a dostaniesz dodatkowe 50 zł
rabatu za każdą z osób, która jeszcze nigdy nie korzystała z naszych usług. Za rodzinę 4 os
otrzymasz 200zł zniżki. Sumuje się z innymi rabatami!
DOJAZD WŁASNY -140PLN/OS
BYŁY JUŻ DWIE PRZYGODY -40PLN. Dla obecnych uczestników zajęć w Szkole Pływania
HYDROSTACJA i jednocześnie uczestników minimum jednej imprezy HYDROSTACJA lub dla
uczestników minimum dwóch imprez HYDROSTACJA
BYŁO JUŻ WIELE PRZYGÓD -50PLN. Dla obecnych uczestników zajęć w Szkole Pływania
HYDROSTACJA i jednocześnie uczestników minimum dwóch imprez HYDROSTACJA lub dla
uczestników minimum trzech imprez HYDROSTACJA. Nie sumuje się z rabatem DWIE PRZYGODY!
RABAT JACEK I PLACEK -30PLN. Za udział w imprezie minimum DWÓCH członków jednej
rodziny. Sumuje się z innymi rabatami!
DODATKOWE OPŁATY:
SKIPASS SKIAREA 150 KM TRAS OBEJMUJE: MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO,
FOLGARIDA - MARILLEVA .
KARNETY DLA NASZEJ GRUPY BĘDĄ W TYM SEZONIE Z MINIMUM 5% ZNIŻKĄ, ALE
WALCZYMY O WIĘCEJ. Opłatę za skipassy zbieramy w dniu przyjazdu do hotelu tj. w
sobotę wieczorem. Prosimy o przygotowanie gotówki.
Ceny przed rabatami: Dorośli 280 Euro/, Młodzież 196 Euro, dzieci 140 Euro lub darmowy skipass
dla dzieci urodzonych po 30.11.2010 obowiązuje przy zakupie przez rodzica karnetu dla siebie.
Karnety obejmują ten sam region i ten sam termin.
Dzieci < 8 urodzone po 30.11.2010, Młodzież 8-16 lat urodzona po 30.11.2002
HARMONOGRAM WPŁAT:
I WPŁATA w złotówkach przedstawiona w tabeli powyżej do 30 listopada 2018. Przelewem na
konto firmy: KONTO ZŁOTÓWKOWE:
FYRSTA Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 15/2, 83-262 Czarna Woda

MBANK 86 1140 2004 0000 3302 5230 1294
II WPŁATA w euro najpóźniej do 10.01.2019
KONTO WALUTOWE:
FYRSTA Centrum Sportu i Rekreacji , ul. Słowackiego 15/2, 83-262 Czarna Woda

MBANK
NR RACHUNKU IBAN: PL 07 1140 2017 0000 4312 0096 0062
NR BIC: BREXPLPWMUL

O REZERWACJI MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, KTÓRE PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA
SKRZYNKĘ EMAIL.

KONTAKT: DAMIAN MROŻEK 606 904 005, INFO@HYDROSTACJA.PL

