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FERIE ZIMOWE – PRESOLANA 2022 

WYJAZD DLA DZIECI Z ROCZNIKÓW 2013-2006 BEZ RODZICÓW 

 

MIEJSCE: Presolana – Monte Pora 

TERMIN: 30.01-10.02.2022 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL LA ROSA 

LICZBA MIEJSC: 70 + 10 
 

CENA: 

4850 zł* – członkowie WKN z opłaconą składką 2021/2022 

5340 zł* – członkowie WKN bez opłaconej składki 2021/2022 i osoby 
niezrzeszone w klubie 

CENA ZAWIERA: 

 zakwaterowanie w hotelu *** La Rosa www.hotelresidencelarosa.com  

 przejazd autokarem firmy Raf Trans Warszawa – Presolana – Warszawa + 

transport na miejscu (wyjazd z Warszawy w sobotę 29.01.2022 wieczorem) 

 10 dniowy karnet + 10 dniowe szkolenie narciarskie (31.01-09.02.2022) 

 Całodobową opiekę instruktorów 

 wyżywienie: śniadania i kolacje w hotelu, obiady na stoku 
 ubezpieczenie (KL, KR, OC, NNW) 

WARUNKI REZERWACJI, PŁATNOŚCI I REZYGNACJI: 

 Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie poprzez system rezerwacyjny do 

31.12.2021 lub do wyczerpania miejsc. Link do systemu rezerwacyjnego: 

https://wkn.skaleo.pl/rezerwacja/?eventId=189&singles_only= 

 Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 1500 

zł/osobę w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji, 

 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. Podane ubezpieczenie nie 

obejmuje kwarantanny. Należy wykupić je w ciągu 3 dni od wpłaty zaliczki. 

mailto:wkn@wkn.pl
http://www.hotelresidencelarosa.com/
https://wkn.skaleo.pl/rezerwacja/?eventId=189&singles_only


                                                   

 

  

ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa, tel./faks +48 22 824 09 56, email: wkn@wkn.pl  

www.wkn.pl 

Warszawski Klub Narciarski jest Organizacją Pożytku Publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042950, REGON 011221238 

 

 W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych 

lub niewystarczającej liczby uczestników, WKN zastrzega sobie prawo do 

odwołania wyjazdu.  

 Integralną częścią oferty jest Regulamin samodzielnych wyjazdów narciarskich 

Warszawskiego Klubu Narciarskiego.  
 Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu 

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres wkn@wkn.pl 

*Jeżeli kurs euro wzrośnie ponad 4,65 zł cena wyjazdu może ulec zmianie. 
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