WŁOCHY – VAL DI FIEMME - OBEREGGEN
obóz narciarski i wczasy
KLUB „XTREME TEAM”
MIEJSCE:

Val di Fiemme to jeden z najpopularniejszych regionów narciarskich w Dolomitach.
Znajduje się tutaj pięć doskonale przygotowanych stacji narciarskich: największa LatemarObereggen (najpiękniejsze w Górnej Adydze trasy narciarskie o długości 50 km), Alpe Cermis,
Alpe Lusia, Passo Lavazze i Passo Rolle. Łączna długość tras w tej dolinie to ok. 100 km. Region
stanowi część największego w Europie kompleksu narciarskiego Dolomity SUPERSKI, gdzie
znajduje się 460 wyciągów i 1200 km tras narciarskich o wszystkich stopniach trudności.
ZAKWATEROWANIE:

Dom Wakacyjny ”Casa Pellegrino” to nowoczesny budynek o standardzie hotelu**
wybudowany w 2000 roku. Tylko 25 min jazdy samochodem dzieli go od rejonu
narciarskiego Ski Center Latemar-Obereggen. W pobliżu przebiega trasa do
narciarstwa biegowego. Ośrodek posiada pokoje 2, 3, 4 - osobowe (w niektórych jedno
łóżko piętrowe) z łazienką, prysznicem i WC, TV SAT. Większość pokoi na pierwszym
piętrze posiada balkon. Do dyspozycji gości jest stołówka, bar, czytelnia, winda, sala
telewizyjna.

Dom Wakacyjny „Ostello” to obiekt o podobnym standardzie jak Casa Pellegrino i
oddalony od niego o ok. 100 m. Posiada pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe (w niektórych jedno
łóżko piętrowe) z łazienką, prysznicem i WC, TV SAT. Do dyspozycji gości jest stołówka,
winda, duże patio.

PROGRAM IMPREZY:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień: przyjazd do Pietralba około godz. 15, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3-8 dzień: realizacja programu – obóz: doskonalenie jazdy na nartach pod opieką
kadry pedagogiczno-instruktorskiej, wczasy - białe szaleństwo na stokach Ski Centrum
Latemar w Obereggen (4x), Ski Centrum Alpe Cermis w Cavalese (1x), Ski Centrum Alpe
Lusia (1x), 1 x wyjście na basen/lodowisko w Cavalese, 1 x nocna jazda na nartach w
Obereggen, dyskoteki, konkursy.
9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Polski około godz. 11.
10 dzień: przyjazd do Polski we wczesnych godzinach porannych.
TERMINY I CENY :
KOD
VFO-1
VFO-2
CENA ZAWIERA:


TERMIN
15.01-24.01.2016
22.01-31.01.2016

CENA
1 590,00 zł
1 590,00 zł

transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek)

Biuro Podróży ANTAVIA s.c., 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 14/1, tel/fax (012) 4221696,
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7 noclegów w ośrodku

wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia polska): śniadanie, lunch pakiet na stok:
bułka z wędliną, serem, ciastko lub baton, herbata do termosów; obiadokolacja
(pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie + suchy prowiant)

codzienny dowóz do stoków (nie dotyczy dojazdu własnego)

1 wyjście na kryty basen w

ubezpieczenie KL do 10000 Euro i NNW do 7000 zł i bagażu do 800zł

podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA:
dodatkowego ubezpieczenia narciarskiego SKI OC – 6 DNI ok. 30 zł/os
(nieobowiązkowe)
obowiązkowej opłaty klimatycznej w wysokości 5 €/os dla osób powyżej 14 lat,
karnetów narciarskich (płatne obowiązkowo w autokarze) 6-dniowy
Fiemme/Obereggen
Cena w Euro

Niski sezon
07.01-30.01.2016

Wysoki sezon
31.01 – 19.03.2016

Dorośli
206 Euro
234 Euro
Junior
144 Euro
164 Euro
Senior
185 Euro
210 Euro
Junior: ur. po 28.11.1999, Senior: ur. przed 28.11.1950
UWAGA: trzeba zabrać ze sobą bieliznę pościelową, ręczniki, termos oraz KASK!!! Uczestnicy
obozu muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub
snowboardzie!!
Możliwość wypożyczenia pościeli (8 Euro – 1 komplet na turnus) i ręczników ( 5 Euro)
Dopłata do pokoju 1-os = 300 zł
Dopłata do pokoju 2-os = 50 zł/os.

Uwaga! przewóz bagażu: 1para nart lub snowboard (w pokrowcu),
torba na buty, 1 szt. bagażu głównego (max. 20 kg).
Nadbagaż płatny 50 zł/szt.
Zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
(WYDAWANEJ BEZPŁATNIE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ)
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