AKCJA SZKOLENIOWA DOLOMITY
STYCZEŃ 2016r
DYSCYPLINA: NARTY, SNOWBOARD, SKI-TOUR
LICZBA OSÓB: 40-50 osób
TERMIN: 16-23.01.2016 (7 dób)
REZERWACJA: 7.11.2015r
REGION: PASSO TONALE- WŁOCHY

CENA AKCJI SZKOLENIOWEJ ZAWIERA:
➢ 7 noclegów,
➢ wyżywienie 2 x dziennie,
➢ obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
➢ Całodobowa opieka oraz 6-8 godzin szkolenia z instruktorem w grupach max. 10
osób
➢ transfer wysokiej klasy autokarem
➢ upominek
➢ zawody sportowe z nagrodami
CENA NIE ZAWIERA:
➢ napoi do obiadokolacji
➢ opcjonalnego ubezpiecznie OC SKI w wys. 40 zł/os.
➢ karnetu
CENY AKCJI SZKOLENIOWEJ NA OSOBĘ:
➢ dziecko do 8 lat z rodzicami- 1000zł
➢ uczestnicy powyżej 8 lat w pok. 2 osobowym 2350zł + karnet
➢ uczestnicy powyżej 8 lat w pok. 3 osobowym 2100zł + karnet
➢ uczestnicy powyżej 8 lat w pok. 4 osobowym 1960zł + karnet
➢ Ski-Tour powyżej 18 lat - cena podstawowa plus sprzęt ok. 350zł/ tydz

CENNIK KARNETÓW DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ :
ADAMELLO SKI (Adamello Ski area Pontedilegno – Tonale)
➢ 6 dniowy skipass dla osoby dorosłej 160 euro
➢ dzieci ur po 30.11.2007 90 euro (bez osoby dorosłej)
➢ junior ur po 30.11.1999 124 euro
➢ dzieci w wieku 0-8 lat skipass gratis (ur po 30/11/2007) w towarzystwie osoby
dorosłej, która zakupiła skipass
PROPOZYCJA ZAKWATEROWANIA:
HOTEL PIANDINEVE****
Położenie
hotel panoramicznie usytuowany w miejscowości Passo Tonale na wysokości 1800 m n.p.m.
pomiędzy Parkiem Narodowym Stelvio a Parkiem Brenta, zaledwie 100 m. od obiektu znajdują się
trasy zjazdowe oraz skibus, ok. 300 m znajdują się wyciągi Paradiso i Serodine, centrum znajduje
się ok. 500 m. od obiektu.
Serwis
restauracja z widokiem na góry, piano bar, dyskoteka, zabiegi kosmetyczne i sauna (dodatkowo
płatna), mini club (sala zabaw/gry video) dla dzieci w wieku od 3-12 lat otwarty w godz. 09.00 17.30, przechowalnia sprzętu narciarskiego, sejf (dodatkowo płatny), sklepik.
Pokoje
hotel dysponuje 140 pokojami dwuosobowymi z możliwością dwóch dostawek, 7 pokojami
połączonymi ze sobą, 6 pokojami dla osób niepełnosprawnych, pokoje są standardowo
wyposażone (TV, telefon), z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie
śniadania w formie bufetu, obiadokolacje z winem (dorośli) i wodą (dzieci i młodzież oraz dorośli).
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Uwaga
zakwaterowanie po godz. 18.00, wykwaterowanie do godz. 10.00.
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ZAPISY POD NUMER TELEFONU 509.53.66.43 LUB Email - plywanie@rak-swimsport.pl

