WŁOCHY – OBÓZ I WCZASY - ZIMA 2019
Tereny narciarskie:
CIVETTA – region narciarski położony w samym sercu Dolomitów, u podnóża góry Monte
Civetta 3220 m n.p.m. Rozciąga się on pomiędzy najwyższym pasmem Dolomitów
Marmolada a popularną miejscowością Cortina d'Ampezzo. W skład regionu wchodzą 4
stacje narciarskie: Alleghe, Selvadi Cadore, Palafavera i Zoldo Alto – łącznie do dyspozycji
narciarzy jest 25 wyciągów i 90 km tras o różnym stopniu trudności. To prawdziwy raj dla
amatorów wyjątkowo pięknych, zapierających dech w piersiach alpejskich widoków, idealne
miejsce na rodzinny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą się dwie oświetlone trasy
(czarna i czerwona) w Zoldo Alto z możliwością jazdy nocnej.
Miejsce zakwaterowania:
W malowniczej miejscowości Santa Fosca, na wysokości 1450 m n.p.m., zaledwie 900 m od
najbliższych wyciągów stacji narciarskiej Selvadi Cadore. Do centrum miejscowości 300 m
(sklep, bary, pizzeria).
Zakwaterowanie:
Dom wakacyjny CASA ALPINA do dyspozycji: sala restauracyjna, sala telewizyjna,
obszerny hall z bezpłatnym dostępem do Wi-Fi, świetlica (stół do ping ponga, piłkarzyki),
winda, recepcja, narciarnia oraz parking. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami (kilka
z balkonem).
Wyżywienie: 3x dziennie (kuchnia międzynarodowa): śniadanie, lunch pakiet na stok: bułka
z wędliną, serem, ciastko lub baton, herbata do termosów; trzydaniowa obiadokolacja, woda
do kolacji. Pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu
wyjazdu + suchy prowiant.
Ubezpieczenie: KL do 10000 EUR, NNW do 7000 zł, OC do 20000 EUR i bagażu do 800 zł
w TU Signal Iduna
Transport: autokar klasy LUX ( barek, klimatyzacja, WC/DVD)
Opieka: wykwalifikowana kadra pedagogiczna i instruktorska
Program:
Dzień 1 - wyjazd w godzinach wieczornych w piątek
Dzień 2 - przyjazd do Włoch około godz. 15:00, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
odpoczynek po podróży, dla chętnych wieczorek integracyjny, nocleg.
Dzień 3 - 8 : białe szaleństwo na stokach.
Dzień 9 - śniadanie, pakowanie bagaży, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd w drogę powrotną
do Polski około godziny 10:00 (sobota).
Dzień 10 - przyjazd w godzinach porannych w niedzielę.
Termin: I tydz. ferii zimowych wyjazd 25.01.2019(Piątek) -powrót 03.02.2019 (Niedziela)
Cena: 1999 PLN
Możliwość płatności w trzech ratach: 1 rata-1000 PLN(przy zapisie),
2 rata 500 PLN(do 10 grudnia), 3 rata - 499 PLN(do 10 stycznia).
Cena zawiera: zakwaterowanie w pensjonacie jw. 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch pakiet
na stok, obiadokolację) przejazd autokarem, opiekę kadry pedagogicznej/ instruktora,
ubezpieczenie NNW, KL, OC, bagaż, dojazd autokarem do wyznaczonych wyciągów,
składkę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Cena nie zawiera: karnetów narciarskich płatnych w autokarze w zależności od wieku oraz
opłaty klimatycznej w wysokosci 3,5 Euro za cały turnus, dla osób od 12-roku życia płatnej w
autokarze w drodze do Włoch.
Każdy uczestnik posiada własny sprzęt lub pieniądze na jego wypożyczenie na miejscu
lub np. w Józefowie dla zainteresowanych moge podać namiary .
Informacje oraz zapisy : Dariusz Bylinka tel. kom. 605-581-588/ e-mail: daro0@o2.pl
UWAGA !!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ( 45 - osób)

