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Austria Saalbach Snowboard Camp 2019 - Skipass w
cenie!

MIEJSCE:
Saalbach - Fusch
WIEK:
12 - 19
WYŻYWIENIE:
śniadania i obiadokolacje
ZAKWATEROWANIE:
pokoje 3, 4, 5 osobowe
CZAS TRWANIA:
8 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

2019-02-02

2019-02-09

Opis oferty + Mapa

Dni:

Cena:

8

2395 zł

Brak wolnych miejsc

Snowboard Camp dla jeżdżących - Austria Saalbach
(12 - 19 lat)
Skipass w cenie!!!

Skicircus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrun oferuje przeżycia narciarskie na
najwyższym poziomie. Jest to jeden z największych rejonów narciarskich w Austrii: 270 km tras – 18
km czarnych nartostrad dla zaawansowanych, 112 km dla średnio zaawansowanych i 140 km łatwych
niebieskich tras. Trasy obsługuje 70 kolejek i wyciągów narciarskich, które łączą wszystkie doliny
tworzące region. Znajdziemy tu także 60 schronisk, barów i restauracji, liczne snow parki (Nitro
Snowpark, Learn-To-Ride Park, Nightpark, Funcross, EasyPark) oraz freeriding parki (Fieberbrunn,
Leogang), co czyni ze Skicircus Saalbach najbardziej zróżnicowany region narciarski w Austrii.

Termin/Cennik
Termin

Długość

Cena

02.02 - 09.02.2019

8 dni

2395 zł

Zakwaterowanie
Hotel Post Fusch to hotel z kilkusetletnią tradycją utrzymany w tyrolskim stylu położony w
miejscowości Fusch w sercu austriackich Alp, przy słynnej trasie wysokogórskiej
Grossglockneralpenstrasse. Pierwsze wzmianki o powstaniu hotelu pochodzą z XVI wieku, wówczas
spełniał on rolę oberży dla obsługi konnych zaprzęgów pocztowych. Obecnie unowocześniony i
rozbudowany nie przypomina już starego hotelu pocztowego, pozostała jednak nazwa Hotel Post,
przyjemna atmosfera oraz duch tradycji i historii. Hotel ma trzy piętra, na których znajdują się 33
pokoje 3, 4, 5 osobowe, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, TV i darmowym WIFI. W
pokojach część łóżek dwuosobowych (dwa materace, dwa komplety pościeli) oraz rozkładanych. Hotel
posiada ogrzewaną narciarnię, salę restauracyjną dla 90 osób oraz salę kominkową przewidzianą do
wieczornych spotkań, gdzie dla gości dostępne są: bilard, piłkarzyki i stół pingpongowy, telewizor
wraz ze sprzętem audio. W hotelu panuje miła, rodzinna atmosfera, a obsługa hotelowa włada
językiem polskim.

Uczestnicy
Wyjazd skierowany dla młodzieży w przedziale wiekowym 12 - 19 lat, która ma za sobą już pierwsze
kroki na nartach lub snowboardzie (min. 1-2 przejechane tygodnie) oraz dla dobrze jeżdżących, którzy
chcą poprawić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów.

Wyżywienie
2 razy dziennie: śniadania w formie bogatego, szwedzkiego stołu z kawą, herbatą, sokiem podawane
już od 7.30 oraz obiadokolacje, na które składają się: zupa lub przystawka, bufet sałatkowy lub
gotowane warzywa, drugie danie oraz deser, woda lub sok do obiadokolacji (w cenie). Pierwsze
świadczenie: obiadokolacja w dniu przyjazdu. Ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu +
prowiant na drogę powrotną. Możliwość wykupienia dodatkowo lunch pakietu na stok (6 lunch
pakietów – 24 euro płatne na miejscu).

Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW – 10
tys. złotych), Kosztów Leczenia za granicą (KL – 40 tys. złotych), Assistance, Odpowiedzialności
Cywilnej (OC – 50 tys. złotych). Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji
z imprezy – 59 zł.

Kadra
Kierownik pełniący funkcję pilota, wychowawcy-instruktorzy snowboardingu. Grupy 10 - 15 osobowe.

Serwis
Serwis podstawowy (regulacja, kontrola stanu technicznego) wykonywany jest przez naszych
doświadczonych instruktorów.

Karnety
6-dniowy karnet narciarski bez limitu przejazdów obejmujący region SAALBACH – HINTERGLEMM –
LEOGANG – FIEBERBRUN dla urodzonych w 2000 roku lub później.

Transport
Przejazd autokarem klasy LUX w obie strony w cenie imprezy z Wrocławia. Za dodatkową opłatą z
Warszawy (120 zł). Dojazdy antenowe (realizacja przy min. 4-5 chętnych): Szczecin (190 zł), Radom
(190 zł), Opole (80 zł). Dojazdy antenowe mogą być zorganizowane pociągiem, busem, Polskim
Busem lub samochodem osobowym. Wyjazdy z Warszawy, Szczecina i Radomia mogą odbyć się w
godzinach wieczornych/nocnych w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia zimowiska, a powroty w
godzinach porannych/nocnych w dzień po jego zakończeniu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy biura Róża Wiatrów pod numerem infolinii:
780 114 926

Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa stosujemy zasadę: jeździmy tylko w
kaskach.

Sprzęt
Możliwość wypożyczenia na miejscu sprzętu snowboardowego (deska, buty) renomowanych ﬁrm.
Koszt wypożyczenia kompletu sprzętu od około 80 euro na 6 dni.

Cena obejmuje
Zakwaterowanie, wyżywienie, karnet narciarski, szkolenie snowboardowe, opiekę kadry, transport
autokarem LUX na trasie Wrocław – Fusch – Wrocław + codzienne dojazdy do wyciągów, program,
serwis, miejscową opłatę klimatyczną, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje
Dojazdu z niektórych miast, opcjonalnego lunch pakietu na stok – 24 euro/os/6 lunch pakietów –
płatne na miejscu, opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 59 zł.

Uwaga! Każda osoba do 18 roku życia musi posiadać ważny paszport lub dowód tymczasowy
oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), powyżej 18 roku życia paszport lub
dowód osobisty oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Rezerwuj! Do góry!

Program

Snowboard
Codzienne zajęcia na snowboardzie – (6 dni). Szkolenie snowboardowe w grupach 10-15 os. w
zależności od stopnia zaawansowania, ćwiczenia poprawiające technikę jazdy. Jazda grupowa pod
nadzorem instruktorów – opiekunów.

Orientacjny plan dnia
Wyjazd na stok zaraz po śniadaniu, do ok. godz. 16.00 zajęcia zaplanowane przez instruktorów.
Następnie powrót do hotelu na obiadokolację z ewentualną przerwą na zakupy w sklepie. Wieczorem
gry i zabawy rekreacyjne i integracyjne, dla chętnych wieczorne spacery.

SkiMovie
Możliwość stworzenia profesjonalnego ﬁlmu dokumentującego Twój zjazd na specjalnie do tego
przygotowanym stoku narciarskim. Po zalogowaniu się na www.skiline.cc/skicircus i podaniu numeru
karnetu będziesz mógł przeanalizować ﬁlm z twojego przejazdu, podzielić się nim oraz go zachować.

Poza tym w programie
Bingo Night – kultowa na całym świecie gra z nagrodami zapewni wieczór pełny dobrej zabawy i
emocji.
Wieczorne wyjście z pochodniami do wodospadu.
Wieczór karaoke – jedyna w swoim rodzaju szansa by poczuć się jak gwiazda estrady.

Nagrody i certyﬁkaty
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ze stopniem zaawansowania w jeździe.

W hotelu
W miejscu zakwaterowania do dyspozycji uczestników dostępne będą stoły do bilarda i ping-ponga
oraz trambambula (piłkarzyki). Dostepność telewizora z systemem audio umożliwi organizację
wieczorów ﬁlmowych.

Uwaga! Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne,
brak śniegu, itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.
Rezerwuj! Do góry!

INFOLINIA: 780 114 926
TEL: 42 630 73 01
MAIL: ROZA@ROZA.PL

