WYJAZD RODZINNY lodowiec KAUNERTAL
27.04.2018 - 04.05.2019*
Jeden z najwyżej położonych tyrolskich
lodowców (stoki położone na wysokości:
2,150 – 3,160 m n.p.m). 30 kilometrów
świetnie przygotowanych tras na których
z pewnością nie zabraknie śniegu.
*szkolenie: 28.04 – 03.05

HOTEL edelweiss ***s
Kameralny hotel położony 5 minut
spacerem od centru Feichten.
• przestronne pokoje z balkonem
• kuchnia na bazie regionalnych produktów
• strefa WELLNESS (sauna, łaźnia turecka itp.)

• plac zabaw i pokój zabaw dla dzieci
• taras restauracyjny z widokiem na góry
• hotelowy bar
+:

• pobliski basen i centrum fitness w cenie

• bezpłatne wi-fi w pokojach

www.hoteledelweiss.com

SZKOLENIE dzieci (2012-2007) + DOROŚLI*
Planujemy zarówno trening na tyczkach
jak i rozjeżdżenie, ukierunkowane na
szlifowanie detali techniki, na które
czasem brakuje czasu podczas sezonu
startowego.
W ramach zajęć popołudniowych
zapewniamy wideoanalizę, treningi
ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy.
*szkolenie dla dorosłych możliwe, gdy zbierze się
grupa minimum 7 osób

CENY
DZIECI

DOROŚLI

2012-2011 – 2500 PLN
2010-2009 – 2370 PLN
2008-2007 – 3100 PLN

• bez szkolenia – 2850 PLN
• ze szkoleniem – 3630 PLN

CENY dla członków bez opłaconej składki lub osób niezrzeszonych:

DZIECI
2012-2011 – 2500 PLN
2010-2009 – 2370 PLN
2008-2007 – 3100 PLN

DOROŚLI
• bez szkolenia – 2850 PLN
• ze szkoleniem – 3630 PLN

CENA ZAWIERA
• 7 noclegów z wyżywieniem HB
• 6-dniowy karnet narciarski
• 6-dniowe szkolenie narciarskie
• ubezpieczenie KL, KR, NNW, OC
• lunch na stoku (dla dzieci)
• możliwość korzystania z basenu
i strefy fitness w obiekcie Quellalpin

CENA NIE ZAWIERA
• transportu
(Polska/Austria/Polska oraz na miejscu)
• posiłku na stoku (dla dorosłych)

WARUNKI
• Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie
mailowo na adres wkn@wkn.pl do 31 marca 2019
lub do wyczerpania miejsc
• Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata
zaliczki w wysokości 1000 zł/osobę w ciągu 3 dni
od momentu potwierdzenia przez sekretariat WKN
dostępności miejsc
• Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie jest
równoznaczny z automatycznym anulowaniem
zapisu
• 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
955/2019 oraz imiona i nazwiska uczestników!

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 4,35 zł cena wyjazdu może
ulec zmianie.

zapraszamy

Kasia Marzec

Aga Wójcicka

tel. 608 390 523

tel. 793 038 728

