
 

ZAPRASZAMY NA NASZE SPORTOWE AKCJE SZKOLENIOWE 
 
TERMIN I: 12- 19.01.2019r (7 dób) - TYROL  HOTEL ALPENLAND 
TERMIN II 20-26.01.2019 (6 dób) - BESKID SĄDECKI HOTEL PERŁA  
POŁUDNIA 

CENA TYROL TERMIN I :  

OPCJA RODZINNA W HOTELU „ALPENLAND” ze szkoleniem dzieci  i 
młodzieży (6-18 lat)  

-POK 2 os: 550 euro/ osobę  

-POK 3 os: 480 euro/ osobę  

-POK 4 os: 460 euro /osobę  

CENA ZAWIERA:  

7 noclegów, transport , wyżywienie HB (obfite śniadania z produktami bio, 
obiadokolacje w trzech zestawach do wyboru) całotygodniowe szkolenie dzieci 
i młodzieży z instruktorem, grupy dobrane pod względem umiejętności i mniej 
więcej wieku, siłownia, sauna, łaźnia turecka, przejazd autokarem wysokiej 
klasy, ubezpieczenie KL+ NNW, niespodziankę, internet, zawody sportowe na 



stoku z nagrodami dla osób uczestniczących w szkoleniu, wieczorny pokaz 
szkółki narciarskiej Wildschonau.  

POŁOŻENIE: 

HOTEL „ALPENLAND” 
Dorfstrasse 177  
6314 Niederau / Wildschönau  
www.alp1.at 
 

KARNETY 6 dni.  

Dorośli ok 206 euro 
Młodzież 16-18 lat  ok 165 euro 
Dzieci 6-15 lat  ok 103 euro 
Dzieci poniżej 6 lat free. 

MAPY I DANE
https://www.skijuwel.com/en/winter

DODATKOWE ATRAKCJE: 

Muzyczno-taneczny wieczór tyrolski z programem 2 muzyków + 12 tancerzy 
cena ok 10,-Euro od osoby 

Muzyczny wieczór tyrolski cena ok 5,-Euro od osoby 

Kulig  ok 14,-Euro od osoby 

Wieczór saneczkowy ok 10,-Euro od osoby 

Aquapark (6 km od hotelu) www.woerglerwasserwelt.at 

CENY BESKID SĄDECKI TERMIN II 

1150  zł dla zawodników sekcji UKP Kmita Zabierzów 
1200 zł  dla pozostałych uczestników 
POKOJE 2/3 os.  

CENA ZAWIERA  
3 posiłki dziennie: śniadania /bufet/, obiad serwowany i kolacje  

http://www.alp1.at/
https://www.skijuwel.com/en/winter
http://www.woerglerwasserwelt.at/


/bufet/  
Dodatkowo w ramach pobytu:  
seans w grocie solnej – 3 x w trakcie pobytu 
korzystanie z krytej pływalni (5 torów, 25 m długości) - w wyznaczonych 
godzinach 
sauny na terenie pływalni 
korzystanie z hotelowego boiska zielonego 
korzystanie z hotelowej sali gimnastycznej  i innych sal w razie 
zapotrzebowania 
korzystanie z tenisa stołowego 

HOTEL „PERŁA POŁUDNIA” 
Rytro 380 
33-343 Rytro 
https://www.perlapoludnia.pl 

Zajęcia narciarskie na stoku przy hotelu jako opcja dodatkowo płatna.  
http://ryterskiraj.pl/cennik/ 

REZERWACJA Terytorialna PO ZGŁOSZENIU FAKTU NA EMAIL, 
WYPEŁNIENIU KARTY ORAZ DOKONANIU WPŁATY ZALICZKI: 

*Artur Czerwiec teren Zabierzów tel. 509536643, email  

ukp@kmitazabierzow.eu lub plywanie@rak-swimsport.pl 

*Przemek Wójcikowski teren Olkusz tel. 48 660 611 662, email  

pwojcikowski@gazeta.pl 

Termin rezerwacji 7.11.2018r po tym terminie nie gwarantujemy miejsc w 
hotelu !!!! 
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