



Isolaccia 2019 



Serdecznie zapraszamy na Ferie Rodzinne WKN, które jak     
co roku organizujemy we włoskiej miejscowości Isolaccia.


W tym roku oferujemy Państwu dwa turnusy tygodniowe: 

- 26.01-02.02.2019

- 02.02-09.02.2019


Wyjazd jest przeznaczony dla dzieci z roczników 2015-2009       
oraz dla osób dorosłych. 

Szkolenie narciarskie prowadzimy zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Grupy dziecięce są dzielone pod względem wieku    
i umiejętności. Dzieci codziennie jeżdżą na nartach w Isolacci 
(ośrodek narciarski Cima Piazzi), natomiast dla dorosłych 
dodatkowo są organizowane wyjazdy do Bormio i Santa 
Catarina. 

Dorośli, którzy zdecydują się na trening bardziej zawodniczy 
(dużo jazdy na tyczkach), będą trenowali pod okiem naszych 
zaprzyjaźnionych włoskich instruktorów. 

Podczas każdego turnusu przewidziane są zajęcia 
popołudniowe dla dzieci, dyskoteka, olimpiada rodzinna, 
zawody i bardzo dużo jazdy na nartach! 

Oferta 



Zakwaterowanie 
Mieszkamy w hotelu Miravalle w miejscowości Semogo. 
Jest to miejscowość oddalona 3 km od dolnej stacji gondoli 
ośrodka narciarskiego Cima Piazzi w Isolacci, 11 km od Bormio 
i 38 km od Livigno.


Link do strony internetowej hotelu Miravalle:  
http://www.hotel-miravalle.org/en/ 


Do wyboru mają Państwo 3 standardy pokojów: Standard, 
Superior i Suite. 
W hotelu znajdują się 2 restauracje, bar, sauna i jaccuzi. 






Pokój Standard Pokój Superior Pokój Suite

dorosły z instruktorem PLN3450 PLN3680 PLN3970

dorosły bez instruktora PLN2830 PLN3050 PLN3340

2015-2013 (2. osoba        
w pokoju) PLN3110 PLN3340 PLN3630

2012-2011 (2. osoba        
w pokoju) PLN2730 PLN2960 PLN3250

2010-2003 (2. osoba      
w pokoju) PLN3280 PLN3510 PLN3800

2015-2014 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2400 PLN2510 PLN2660

2013 (3. i 4. osoba             
w pokoju) PLN2690 PLN2840 PLN3050

2012-2011 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2310 PLN2470 PLN2670

2010-2008 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2850 PLN3010 PLN3210

2007-2003 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN3140 PLN3340 PLN3600

Dla członków WKN z opłaconą składką 2018/2019

Ceny 
Tydzień 1: 26.01-02.02.2019 



Pokój Standard Pokój Superior Pokój Suite

dorosły z instruktorem PLN3800 PLN4050 PLN4370

dorosły bez instruktora PLN3120 PLN3350 PLN3670

2015-2013 (2. osoba    
w pokoju) PLN3420 PLN3680 PLN3990

2012-2011 (2. osoba        
w pokoju) PLN3000 PLN3260 PLN3570

2010-2003 (2. osoba      
w pokoju) PLN3600 PLN3860 PLN4180

2015-2014 (3. i 4. 
osoba w pokoju) PLN2640 PLN2760 PLN2930

2013 (3. i 4. osoba        
w pokoju) PLN2960 PLN3120 PLN3350

2012-2011 (3. i 4. 
osoba w pokoju) PLN2540 PLN2720 PLN2940

2010-2008 (3. i 4. 
osoba w pokoju) PLN3140 PLN3310 PLN3530

2007-2003 (3. i 4. 
osoba w pokoju) PLN3450 PLN3670 PLN3960

Dla członków WKN bez opłaconej składki 2018/2019 i niezrzeszonych

Ceny 
Tydzień 1: 26.01-02.02.2019 



•	Druga osoba w pokoju = dziecko z jednym rodzicem w pokoju 
dwuosobowym, 


•	3. i 4. osoba w pokoju = dziecko z dwojgiem rodziców w pokoju 3 
lub 4-osobowym, 


•	Pobyt dzieci 2018-2017 bez szkolenia - 300 zł, 


•	Pobyt dzieci 2016 bez szkolenia - 800 zł pokój Standard, 930 zł 
pokój Superior, 1100 zł pokój Suite, 


•	Dopłata do pokoju 1-osobowego - 470 zł,


•	Pokoje Suite wyłącznie dla rodzin min. 4-osobowych. 


Ceny nie zawierają transportu Warszawa - Isolaccia i Isolaccia - 
Warszawa oraz lunchów na stoku. 


Wykupienie samego szkolenia 

Dla członków WKN z opłaconą składką 2018/2019: 1900 zł - rocznik 
2015, 1500 zł - roczniki 2014-2013, 1100 zł - roczniki 2012-2003          
i dorośli.


Dla członków WKN bez opłaconej składki 2018/2019 i 
niezrzeszonych: 2090 zł - rocznik 2015, 1650 zł - roczniki 2014-2013, 
1210 zł - roczniki 2012-2003 i dorośli.


Koszt samego szkolenia zawiera szkolenie 6-dniowe i ubezpieczenie. 
Nie zawiera karnetu, lunchów i transportu.  

Ceny 
Tydzień 1: 26.01-02.02.2019 





Ceny 
Tydzień 2: 02.02-09.02.2019 

Pokój Standard Pokój Superior Pokój Suite

dorosły z instruktorem PLN3610 PLN3830 PLN4120

dorosły bez instruktora PLN2960 PLN3190 PLN3480

2015-2013 (2. osoba        
w pokoju) PLN3150 PLN3370 PLN3660

2012-2011 (2. osoba        
w pokoju) PLN2760 PLN2980 PLN3270

2010-2003 (2. osoba      
w pokoju) PLN3350 PLN3580 PLN3870

2015-2014 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2430 PLN2550 PLN2690

2013 (3. i 4. osoba             
w pokoju) PLN2720 PLN2880 PLN3080

2012-2011 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2330 PLN2490 PLN2690

2010-2008 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2920 PLN3080 PLN3290

2007-2003 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN3210 PLN3410 PLN3680

Dla członków WKN z opłaconą składką 2018/2019



Ceny 
Tydzień 2: 02.02-09.02.2019 
Dla członków WKN bez opłaconej składki 2018/2019 i niezrzeszonych

Pokój Standard Pokój Superior Pokój Suite

dorosły z instruktorem PLN3970 PLN4210 PLN4530

dorosły bez instruktora PLN3260 PLN3510 PLN3830

2015-2013 (2. osoba        
w pokoju) PLN3460 PLN3710 PLN4030

2012-2011 (2. osoba        
w pokoju) PLN3040 PLN3280 PLN3600

2010-2003 (2. osoba      
w pokoju) PLN3680 PLN3940 PLN4260

2015-2014 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2670 PLN2800 PLN2960

2013 (3. i 4. osoba             
w pokoju) PLN2990 PLN3170 PLN3390

2012-2011 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN2560 PLN2740 PLN2960

2010-2008 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN3210 PLN3390 PLN3620

2007-2003 (3. i 4. osoba 
w pokoju) PLN3530 PLN3750 PLN4050



Ceny 
Tydzień 2: 02.02-09.02.2019 
•	Druga osoba w pokoju = dziecko z jednym rodzicem w pokoju 
dwuosobowym, 


•	3. i 4. osoba w pokoju = dziecko z dwojgiem rodziców w pokoju 3 
lub 4-osobowym, 


•	Pobyt dzieci 2018-2017 bez szkolenia - 300 zł, 


•	Pobyt dzieci 2016 bez szkolenia - 800 zł pokój Standard, 930 zł 
pokój Superior, 1100 zł pokój Suite, 


•	Dopłata do pokoju 1-osobowego - 470 zł,


•	Pokoje Suite wyłącznie dla rodzin min. 4-osobowych. 


Ceny nie zawierają transportu Warszawa - Isolaccia i Isolaccia - 
Warszawa oraz lunchów na stoku. 


Wykupienie samego szkolenia 

Dla członków WKN z opłaconą składką 2018/2019: 1900 zł - rocznik 
2015, 1500 zł - roczniki 2014-2013, 1100 zł - roczniki 2012-2003          
i dorośli.


Dla członków WKN bez opłaconej składki 2018/2019 i 
niezrzeszonych: 2090 zł - rocznik 2015, 1650 zł - roczniki 2014-2013, 
1210 zł - roczniki 2012-2003 i dorośli.


Koszt samego szkolenia zawiera szkolenie 6-dniowe i ubezpieczenie. 
Nie zawiera karnetu, lunchów i transportu.  



Cena wyjazdu zawiera: 

•	7 noclegów z wyżywieniem HB w ***hotelu Miravalle                            
w terminie 26.01-02.02.2019 lub 02-09.02.2019 


•	6 dniowy karnet narciarski 
w terminie 27.01-01.02.2019 lub 03-08.02.2019 
(3 doliny: Santa Caterina, Bormio, San Colombano) 


•	6 dniowe szkolenie narciarskie 
w terminie 27.02-01.02.2019 lub 03-08.02.2019


•	Ubezpieczenie KL, KR, NNW, OC 


•	Transport na miejscu: hotel-stok, stok-hotel 


•	Napoje do posiłków, taksę klimatyczną 


•	Organizację zawodów obozowych 


•	Gadżety wyjazdowe 


Cena wyjazdu nie zawiera:  

•	Transportu Polska-Włochy i Włochy-Polska 


•	Lunchów na stoku  



• Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie mailowo na adres 
wkn@wkn.pl do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania miejsc,


• Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości  
1500 zł/osobę w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia przez sekretariat 
WKN dostępności miejsc,


• Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z 
automatycznym anulowaniem zapisu,


• Na 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu należy dopłacić pozostałą kwotę,


• Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zwrotu kosztów rezygnacji. 
Koszt ubezpieczenia wynosi 2,5 % pełnej ceny za wyjazd. Szczegółowe 
informacje o w/w ubezpieczeniu znajdują się w załączniku dot. 
ubezpieczenia za granicą oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,


• W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków 
pogodowych lub niewystarczającej liczby uczestników, WKN zastrzega 
sobie prawo do odwołania wyjazdu. W przypadku odwołania wyjazdu z 
wyżej wymienionych przyczyn WKN zwraca w pełni wniesione wpłaty.


W tytule przelewu należy podać numer wyjazdu oraz imiona                 
i nazwiska uczestników !!! 

928/2019 – termin 26.01-02.02.2019 
929/2019 – termin 02.02-09.02.2019 

Warszawski Klub Narciarski, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa 
Bank Pekao S.A. 71 1240 5950 1111 0000 4769 1854


Jeżeli kurs euro wzrośnie ponad 4,40 zł cena wyjazdu może ulec 
zmianie.

mailto:wkn@wkn.pl
mailto:wkn@wkn.pl


Jeżeli nadal mają Państwo wątpliwości, to polecamy obejrzeć 
zdjęcia z poprzednich wyjazdów, które znajdują się na 

Facebooku Warszawskiego Klubu Narciarskiego. 


Natomiast jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, to prosimy   
o kontakt mailowy z kierownikiem wyjazdu Kasią Blauth 

(kasia.blauth@gmail.com) lub z sekretariatem WKN 
(wkn@wkn.pl). 


Do zobaczenia!  
   
 


