Rodzinki
w Alpach!

21-29.01
2017
Passo del Tonale

Trenuj z Paulski podczas ferii zimowych!

+

zakwaterowanie: Chalet Alpino na stoku!

REGION
Trasy położone na wysokości od 1883 m n.p.m., do 2681 m n.p.m.
są doskonałym terenem dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy, lodowiec Presena: trasy położone na wysokościach
od 1845m npm do 3069m npm polecamy bardziej zaawansowanym
oraz Pontedilegno i Temu (4 nowe wyciągi krzesełkowe oddane na
sezon zimowy 2006 r.) z trasami które zadowolą każdego. Pomiędzy
Passo Tonale a Pontedilegno działa połączenie kolejką gondolową,
dzięki czemu łączna długość tras narciarskich wynosi ponad 100 km
obsługiwanych przez ponad 30 wyciągów. Opisywane stacje
narciarskie wchodzą w skład słynnego regionu Val di Sole (Dolina
Słońca). Prawdziwym wyzwaniem dla narciarzy jest zjazd czarną
trasą z lodowca do Passo Tonale. Trasy narciarskie na stronie:

www.adamelloski.com

ZAPEWNIAMY
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zakwaterowanie w Chalet Alpino,
pokoje 2-5 os z łazienką, TV
kuchnia polska, smaczna i obﬁta
wyżywienie 3 razy dziennie:
śniadanie, prowiant na stok (lunch
pakiety uczestnicy przygotowują sami
z bufetu śniadaniowego), obiadokolacja
z deserem

opieka rezydenta
opieka animacyjna dla dzieci po
południu (minimum 4 razy)
spotkania integracyjne dla dorosłych
ubezpieczenie KL do kwoty
40.000 PLN, NNW 10.000 PLN,
OC 100.000 PLN

HOTEL
Spokojny i przyjemny hotel Chalet Alpino położony naprzeciwko trasy narciarskiej Tonalina/Pegrá, umożliwia zakwaterowanie w 18 pokojach. Dla gości jest do dyspozycji recepcja i restauracja z barem. Hotel znajduje się około 200 metrów od wyciągu Negritella i ok. 1,5 km od stacji kolejki linowej na lodowiec Presena.

CENA
WYJAZDU

1850 pln

zawiera nocleg,
wyżywienie, ubezpieczenie
(w pokoju 2 osobowym), zniżka
dla 3 osoby –100 PLN, zniżka dla
4 i 5 osoby – 150 PLN, dzieci do 3 lat
– cena 150 PLN na wspólnym spaniu,
dzieci do lat 6(jako 3, 4 i 5 osoba w pokoju)
– 1050 PLN, dzieci do lat 10 (jako 3, 4 i 5
osoba w pokoju) – 1450 PLN. Dopłata do
pokoju 1 osobowego – 700 PLN.

SZKOLENIE DLA DZIECI 5-12 lat

+

Szkolenie odbywa się przez 5 dni według poniższego graﬁku: 9.30 – 11.30
SKIPASS
Dorośli: 174 Euro (oﬁcjalnie 181 Euro)
jazda na nartach, 11.30-12.30 – przerwa na posiłek, 12.30 – 14.30 – jazda
Młodzież: urodzeni po 30.11.2000-126 Euro
na nartach; podczas przerwy dzieci pozostają pod opieką
Seniorzy: urodzoni przed 30.11.1951–159Euro(164Euro)
instruktorów. Rodzice mogą w tym czasie spotkać się z dziećmi.
Uwaga: Dzieci urodzone po 30.11.2008 jeżdżące
w towarzystwie 1 dorosłego członka rodziny kupującego
Obóz kończą zawody dla dzieci i dorosłych, rozdanie dyplomów i medali.
Wyjazd „RODZINKI” stworzony został głównie z myślą o dzieciach (szczególnie w wieku 5-14 lat). Dużą uwagę przywiązujemy
do skutecznego szkolenia naszych pociech w duchu zabawy, życzliwości i pod okiem wybranych instruktorów Licencjonowanej
Szkoły Paul Ski. W szkoleniu uczestniczyć będą jedynie te osoby,
które zadeklarują swój udział potwierdzony wpłatą zaliczki.

SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

pełnowartościowy skipass (w cenie oﬁcjalnej) są upoważnione
do otrzymania gratisowego skipassu tego samego rodzaju, co
towarzysząca osoba dorosła (1 osoba dorosła – 1 skipass gratisowy).

+ SZKOLENIE

Dojazd własny

Dzieci 500 pln
Młodzież i Dorośli 350 pln

ZGŁOSZENIA

Prosimy o zgłoszenia mailowe biuro.paul@gmail.com
zawierające następujące dane: imię I nazwisko, pesel, data
urodzenia, adres, rodzaj szkolenia: dzieci, młodzież, dorośli.

Szkolenie odbywa się przez 5 dni, 2 godziny dzienne.
Podczas szkolenia kilkakrotne ﬁlmowanie a następnie
wieczorna analiza. Pokazy ﬁlmów instruktażowych PZN.
TERMINARZ WPŁAT
Warunkiem szkolenia jest stworzenie min 4 os. grupy. do 10.10.2016 I RATA zaliczka 700 zł / do 15.12.2016–pozostała kwota
Nr konta: mBank 97 1140 2004 0000 3002 4994 6374
PAUL Podróże z Duszą Paweł Jodczyk, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk
Pieniądze na skipassy będą zbierane w euro na miejscu.
W tytule przelewu prosimy napisać: Rodzinki Tonale.

