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BEZ RODZICÓW



MONTE PORA | Presolana
Kameralny i malowniczy ośrodek w Lombardii. 
Oceniany jako numer jeden małych 
ośrodków we Włoszech (według serwisu  
Ski Info). W tygodniu stoki są puste, tylko po 
południami przyjeżdżają na trening okoliczne kluby 
narciarskie. W weekendy na stok docierają tylko 
lokalesi, więc nadal stoki nie są zatłoczone. Oprócz 
kilku świetnych tras z możliwością treningu GS i SL, 
ośrodek może się pochwalić trasą na której regularnie  
rozgrywane są zawody Pucharu Europy.
Lunche jemy w pięknie położonej knajpie,  
w towarzystwie wyciągowych, którzy podczas przerwy 
po prostu zamykają orczyk (wszystkie krzesełka  
nadal chodzą ;)

www.montepora.com

12-23.02.2023
TERMIN

10 DNI NA NARTACH

https://www.dolomitisuperski.com/en/Experience/Ski-areas/Alpe-Lusia-San-Pellegrino
https://www.montepora.com/


Tradycyjny włoski hotel rodzinny, prowadzony 

przez Mammę i dwóch synów. Znajduje się 15 

min. na piechotę od miejscowości Castione della 

Presolana. Posiada wielką salę gier i zabaw ze 

stołami do ping-ponga, cymbergajem, piłkarzykami 

i bilardem. Posiłki w tradycyjnym włoskim wydaniu 

będą świetne nawet dla największych niejadków. 

A cała jadalnia zwariuje gdy po kolacji mamma 

wniesie swoje słynne, niekończące się blachy 

Tiramisu. 

www.hotelresidencelarosa.com

HOTEL LA ROSA *** 

https://www.dolomitisuperski.com/en/Experience/Ski-areas/Alpe-Lusia-San-Pellegrino


12-23.02.2023
CENA

10 DNI NA NARTACH

5800 zł* członkowie WKN z opłaconą składką 2022/2023

6380 zł* członkowie WKN bez opłaconej składki 22/23 i osoby niezrzeszone w klubie

cena wyjazdu zawiera:

Roczniki  2014-2007:

Roczniki  2006-2005:

• zakwaterowanie w hotelu La Rosa*** 
• przejazd autokarem firmy Raf Trans Warszawa-Presolana-Warszawa 
 (wyjazd z Warszawy w sobotę 11.02.2023 wieczorem) 
• transport na miejscu 
• 10 dniowe szkolenie narciarskie (13-22.02.2023)
• 10 dniowy karnet
 • całodobową opiekę instruktorów (zajęcia popołudniowe, wideo-
analiza itd.)
• pełne wyżywienie: śniadania i kolacje w hotelu, obiady na stoku
• ubezpieczenie (KL, KR, OC, NNW)

6200 zł* członkowie WKN z opłaconą składką 2022/2023

6820 zł* członkowie WKN bez opłaconej składki 22/23 i osoby niezrzeszone w klubie

*Jeżeli kurs euro wzrośnie ponad 4,80 zł cena wyjazdu może ulec zmianie.

ZAPISY

https://wkn.pl/pl/aktualnosci/informacje-ogolne/ferie-zimowe-presolana-2023
https://wkn.pl/pl/aktualnosci/informacje-ogolne/ferie-zimowe-presolana-2023

