Zapraszamy na zabawę narciarską
„FERIE NA ŚNIEGU W ITALII”
Polecamy szczególnie rodzinom narciarskim ale oczywiście nie tylko!!!
TERMIN:
26.01-02.02.2013r.
(rozpoczęcie pobytu kolacją, zakończenie pobytu śniadaniem)








CENA:
Osoba dorosła w pokoju 2-osobowym = 490 €,
zniżki na 3. i 4. łóżko: - 1. dziecko do 8 lat gratis, 2. dziecko do 8 lat 50% zniżki,
8-16 lat = 350 €
16 lat i więcej = 450 €
formuła rodzinna 2+2=3 (dzieci do lat 10)
szkolenie narciarskie ~ 800 zł

Cena zawiera:
7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), korzystanie z basenu i siłowni, 6 - dniowy skipass.
Cena nie zawiera:
ubezpieczenia i transportu z Polski, posiłków na stoku, kieszonkowego.

W programie:
 opalanie,
 profesjonalne szkolenie narciarskie dzieciaków oraz dorosłych (6 dni po 5 godzin),
Dla zainteresowanych (grupa min. 6 osób):
 kurs doszkalający na stopnie PZN (demonstrator, kurs kwalifikacyjny, pomocnika instruktora),
 nauka i doskonalenie ewolucji narciarskich z programu SITN PZN,
 kurs jazdy sportowej,
 trening slalomu (elektroniczny pomiar czasu),
 trening giganta,
 rejestracja wideo - analiza przejazdów,

Baza noclegowa - Hotel Polsa***
Położenie: 20 metrów od stoku, pokoje: 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, telefonem, sejfem oraz TV-sat.
Infrastruktura: centrum wellness, pokój zabaw dla najmłodszych, restauracja, bar, depozyt nart, parking.

Ośrodek narciarski: Polsa i San Valentino - są ośrodkami typowo szkoleniowymi posiadającymi 40 km tras narciarskich (35
tras zjazdowych o różnej skali trudności) oraz 12 wyciągów krzesełkowych i talerzykowych. Oprócz tradycyjnych tras
narciarskich jest także wydzielony specjalny snowpark dla amatorów jazdy na desce. Różnorodność tras powoduje, że
doskonale czują się tutaj zarówno początkujący narciarze, jak i profesjonaliści. Dla tych ostatnich organizujemy również zawody
na poziomie europejskim. Ośrodki są wyposażone w system sztucznego naśnieżania.

Zgłoszenia można dokonać w nieprzekraczlnym terminie do 31 października 2012r. za pomocą:
- Poczty elektronicznej - jumbo@pilskosport.pl - W zgłoszeniu wpisać nazwisko, imię, adres, datę i miejsce urodzenia,
pesel, turnus oraz narciarskie umiejętności. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł od osoby.
Szkoła Narciarstwa i Pływania „Pilskosport” Grzegorz Jurczyk
mBiznes Konto 05 1140 2004 0000 3802 3542 5768
W razie dodatkowych pytań kontakt telefoniczny z Grzegorzem 502 484 090

