Z NAMI PÓJDZIE Z GÓRKI
Savognin 16.01-23.01.2021
Sprawdź swoje umiejętności na doskonale przygotowanych stokach w szwajcarskich Alpach
Savognin 1200 m - 2713 m.

80km tras 32km łatwe 38 km średnie 10km trudne

zakwaterowanie
Apartamenty Surses Alpin,
przestronne, wygodne apartamenty
znajdujące się 300 metrów od stacji
wyciągu. Do dyspozycji mamy:
4-osobowe apartamenty z sypialnią
i rozkładaną sofą w części wspólnej
6-osobowe apartamenty z dwoma
sypialniami i rozkładaną sofą w
części wspólnej
8-osobowe apartamenty z trzema
sypialniami i rozkładaną sofą w
części wspólnej.

Szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard
ul. Czarny Potok 75, 33 - 380 Krynica Zdrój

szkolenie narciarskie

Zachęcamy dzieci i dorosłych do jazdy w
grupach pod okiem najlepszych trenerów,
instruktorów. Pierwszego dnia wszyscy
uczestnicy zostaną podzieleni pod
względem umiejętności oraz wieku na
grupy. W tych grupach jeździmy
codziennie od rana do popołudnia
(z przerwą na lunch na stoku). W tym
czasie uczestnicy, którzy jeszcze nie
zdążyli osiągnąć 18 roku życia pozostają
przez cały czas pod opieką instruktorów.
Cena za szkolenie: (4,5h dziennie)
dziecko 800zł, osoba dorosła 500zł.

dodatkowe zajęcia

Po wyczerpującym dniu na stoku
dzieci oraz młodzież udają się na
zajęcia z instruktorem na świeżym
powietrzu. Do dyspozycji pokój zabaw
ze ścianką wspinaczkową oraz pokój
młodzieżowy z bilardem i piłkarzykami.
Wieczorem na spotkanie z instruktorami
zapraszamy również rodziców.
W ramach szkoleń odbędą się
wycieczki skiturowe.
Wszystkie zajęcia odbywają się w
reżimie sanitarnym.

tel. +48 512 203 000 +48 512 204 000
info@szkolajaworzyna.pl

cena
w 4-osobowym apartamencie: 2700zł,
dziecko: 2500zł od 12lat; 2200zł do 12lat
w 6-osobowym apartamencie: 2500zł,
dziecko: 2300zł od 12 lat; 2100zł do 12lat
w 8-osobowym apartamencie: 2400zł,
dziecko: 2200zł od 12lat; 2000zł do 12lat

SZWAJCARIA - SAVOGNIN

UWAŻANE ZA JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W CAŁYCH ALPACH. TRASY NARCIARSKIE SĄ
ZRÓŻNICOWANE I CIEKAWE POD WZGLĘDEM SZKOLENIOWYM I WIDOKOWYM

CENA ZAWIERA

7 noclegów w apartamentach Surses
Alpin (pobyt od soboty 16.01-23.01.2021)
Skipassy (na 6 dni) od niedzieli (17.01)
do piątku (22.01)
Ubezpieczenie SKI NNW OC + koszty
leczenia i transportu (* nie obejmuje
pobytu na kwarantannie w przypadku
zarażenia COVID)
Opłatę klimatyczną

Szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard
ul. Czarny Potok 75, 33 - 380 Krynica Zdrój

DOPŁATY

za niewykorzystane miejsce w
apartamencie: 400zł – 650zł
Opłata klimatyczna
Sześciodniowe szkolenie narciarskie
(od niedzieli do piątku). Szkolenie
(4,5h dziennie) dla dzieci i dorosłych.
Dziecko 800zł, osoba dorosła 500zł
Parking - tydzień 15CHF

CENA NIE ZAWIERA

Wyżywienia
Transportu
Lunchy w przerwie na stoku
Końcowego sprzątania apartamentu
Szkoleń instruktorskich

tel. +48 512 203 000 +48 512 204 000
info@szkolajaworzyna.pl

