
wyjazd rodzinny

05.04 - 12.04.2020



Flims Laax  1 100 – 3 018 m n.p.m.

Jeden z największych i najbardziej 
zróżnicowanych  ośrodków narciarskich 
w Szwajcarii. Miejsce wręcz stworzone 
na rodzinny wypoczynek (taśmy i orczyki 
dla dzieci, 47% tras niebieskich), w którym 
bardziej zaawansowani narciarze również 
nie będą się nudzić. Oprócz 224 km 
świetnie przygotowanych tras znajdziemy 
również strefy freeride, tory cross-country 
i szlaki do ski-touringu.

05 - 12 kwietnia 2021
Wyjazd skierowany do dorosłych i dzieci.

www.flimslaax.com

https://www.flimslaax.com/en




Niezwykle zaprojektowany, designerski 

kompleks położony tuż przy dolnej 

stacji gondoli Crap Sogn Gion i Larnags. 

Wielokrotnie nagradzany design, sauna 

w każdym apartamencie, doskonale 

wyposażone aneksy kuchenne i 

niesamowite widoki to tylko niektóre z 

wielu zalet ROCKSRESORT****

www.rocksresort.com

https://www.rocksresort.com


• Położenie tuż przy stoku ski in ski out

• Sauna parowa w każdym apartamencie

• Ogólnodostępne, darmowe WiFi

• Pościel i ręczniki w cenie

• Niezależne sypialnie

• W pełni wyposażony aneks kuchenny 

(sztućce, naczynia, garnki, czajnik 

elektryczny, płyn do zmywania, ścierki, 

piekarnik, lodówka, zmywarka + kostki do 

zmywarki, worki na śmieci)

•  W łazience suszarka, mydło ekologiczne

• W każdym apartamencie TV, DVD, audio

• Przechowalnia nart (suszarka na buty 

w szafkach, urządzenie do dezynfekcji 

butów)

• Podziemny parking

• Bankomat na terenie obiektu





Zapewniamy szkolenie w niewielkich 
grupach, na stokach dopasowanych do wieku 

i umiejętności kursantów. 

Po nartach zapraszamy dzieci na dodatkowe 

atrakcje i animacje. Dla grup starszych i 

dorosłych prowadzona będzie wideoanaliza. 

Ze względu na małą skalę wyjazdu, przy 

zgłoszeniach  (szczególnie dorosłych)prosimy 

o podanie poziomu – dzięki temu, będziemy 

mogli lepiej dobrać grupy i kadrę instruktorską.

1: początkujący (samodzielna jazda, 

umiejętność skrętów pługiem)

2: średni (umiejętność poruszania się w 

różnym terenie, jazda równoległa)

3: zaawansowany (doskonalenie jazdy na 

krawędziach)

4: jazda sportowa (trening na tyczkach)

* Na tym wyjeździe nie szkolimy dzieci „od zera”

DZIECI | DOROŚLI



dorosły ze szkoleniem

dorosły bez szkolenia

2016 - 2015

2014 i starsi

dopłata za wolne łóżko w apartamencie

łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia

3 920 PLN

2 900 PLN

4 070 PLN

4 120 PLN

1 040 PLN

100 PLN

cena wyjazdu zawiera:CENy:  apartament superior dla 4 lub 6 osób

warunki

cena wyjazdu nie zawiera:

SAMO SZKOLENIE 6 dni szkolenia + ubezpieczenie

• 7 noclegów w apartamentach SUPERIOR  05.04 - 12.04.2021

• 6-dniowy karnet narciarski 06.04 - 11.04.2021

• 6-dniowe szkolenie narciarskie 

• Ubezpieczenie KL, KR, NNW, OC

• Końcowe sprzątanie apartamentu (bez kuchni)

• Taksa klimatyczna

• Ręczniki i pościel

• Gadżety wyjazdowe

• Transportu 

• Wyżywienia

• Obowiązkowego parkingu podziemnego 140 CHF/7 dni

• roczniki 2016-2015: 1700 zł

• roczniki 2014 i starsi: 1450 zł

• dorośli: 1290 zł

• Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie mailowo na adres wkn@wkn.pl do 7 lutego 2021 

lub do wyczerpania miejsc

• Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki  w wysokości 1500 zł/osobę w ciągu 

2 dni od momentu potwierdzenia przez sekretariat WKN dostępności miejsc

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

• Na 7 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 OWU. [Obejmuje zachorowanie na COVID-19, nie kwarantannę}

• W przypadku niewystarczającej liczby uczestników WKN zastrzega sobie prawo do odwołania 

wyjazdu i zwrotu w pełni wpłaty.

• Jeżeli kurs CHF wzrośnie ponad 4,30 pln cena wyjazdu może ulec zmianie.

Bank PKO BP 88 1020 4900 0000 8502 3211 6236, nr wyjazdu: 245/2021
Warszawski Klub Narciarski, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa KIEROWNICZKA wyjazdu: Kasia Marzec, tel. 608 390 523




