AUSTRIA – BIAŁA SZKOŁA- MARZEC 2018
Alpy Salzburskie, w pobliżu regionu narciarskiego OBERLUNGAU
Tereny narciarskie:
OBERLUNGAU http://www.oberlungau.at/, który posiada znakomite trasy dla wytrawnych
jak i początkujących narciarzy (ok. 200 km tras zjazdowych, 60 wyciągów narciarskich w tym
najdłuższy wyciąg krzesełkowy na górę Fanningberg). Dla snowboardzistów specjalny fun
park z half- pipem na górze Aineck, Katschberg, Speiereck. Region OBERLUNGAU tworzą
okręgi Aineck, Katschberg, Speiereck, Fanningberg, Obertauern.
Miejsce pobytu :
Ramingstein - malownicza miejscowość położona w Alpach Salzburskich, w pobliżu
wspaniale rozwiniętego regionu narciarskiego OBERLUNGAU
Zakwaterowanie: Pensjonat DURIGON z pokojami 3,4,5 osobowymi z łazienkami. W
pensjonacie znajduje się sauna, pizzeria, bilard, piłkarzyki, bezpłatny Internet z Wi-FI.
Więcej informacji na stronie hotelu: http://www.durigon.at/

Wyżywienie: 2 x dziennie ( śniadanie oraz obiadokolacja).
Ubezpieczenie: KL, NNW, SKI
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 Austrii, zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja odpoczynek po
podróży dla chętnych wieczorek integracyjny, nocleg.
Dzień 3 - 6 białe szaleństwo na stokach.
Dzień 7 - śniadanie, pakowanie bagaży, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd w drogę powrotną
do Polski (czwartek).
Dzień 7 - przyjazd w godzinach nocnych.
Termin: 23.03.2018 (Piątek wieczorem)-29.03.2018 (Czwartek przed świętem Wielkiej
Nocy)
Cena: 1160 PLN
Możliwość płatności w 2 ratach:
1 rata-660 PLN(przy zapisie), 2 rata 500 PLN(do 16 marca)
Cena zawiera: zakwaterowanie w pensjonacie, 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
przejazd autokarem, opiekę kadry pedagogicznej/ instruktora, ubezpieczenie NNW, KL, SKI
dojazd autokarem do wyznaczonych wyciągów.
Cena nie zawiera: karnetów narciarskich płatnych na miejscu w zależności od wieku młodzież ok. 125 Euro
Każdy uczestnik posiada własny sprzęt, ew. istnieje możliwość wypożyczenia komplet za ok 100
pln .

Informacje oraz zapisy: nauczyciel WFu LO Gałczyńskiego Dariusz Bylinka
tel. kom. 605-581-588/ e-mail: daro0@o2.pl
UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (30 - osób) zapisy tylko do 23.02.2018

