WŁOCHY FREESKI
PASSO TONALE
CHALET ALPINO ** +
HOTEL NA STOKU

Termin: 10 - 18.12.2021

GWARANCJA JAKOŚCI
CO NAS WYRÓŻNIA:
➢

➢

➢

➢
➢

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz
animowaniu dzieci i młodzieży oraz kwaliﬁkacje
pedagogiczne.
Od 2017 roku posiadamy tzw. Licencję A+B, co
daje nam prawo szkolić nie tylko w zakresie
podstawowym, ale też pozwala kształcić
przyszłych instruktorów.
Od 2019 roku posiadamy licencję D, która
pozwala nam szkolić dzieci i młodzieży w
oparciu o tzw. Sitnusiowy System Nauczania
Narciarstwa Dzieci, czyli nowoczesny program
szkoleniowy
opracowany
przez
zespół
ekspertów PZN SITN.
Wysoko wykwaliﬁkowana kadra instruktorów.
W szkoleniach realizujemy elementy jazdy
sportowej, video analizy i wytyczne PZN SITN
(Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa).

Tereny narciarskie
Region
narciarski
ADAMELLO
obejmuje:
- Passo Tonale: trasy położone na wysokości od 1883 m
n.p.m., do 2681 m n.p.m. są doskonałym terenem dla
początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy,
- lodowiec Presena: trasy położone na wysokościach od
1845m npm do 3069m npm polecamy bardziej
zaawansowanym
- oraz Pontedilegno i Temu (4 nowe wyciągi krzesełkowe
oddane na sezon zimowy 2006 r.) z trasami które zadowolą
każdego.
Pomiędzy Passo Tonale a Pontedilegno działa połączenie
kolejką gondolową, dzięki czemu łączna długość połączonych
tras narciarskich wynosi ponad 100 km obsługiwanych przez
ponad 30 wyciągów. Opisywane stacje narciarskie wchodzą w
skład słynnego regionu Val di Sole (Dolina Słońca).
Prawdziwym wyzwaniem dla narciarzy jest zjazd czarną trasą
z lodowca do Passo Tonale. Opis terenów narciarskich na
stronie www.adamelloski.com

ZAKWATEROWANIE

I

WYŻYWIENIE

Nocleg zapewniamy w Hotelu Chalet Alpino **+
położonym 30 m od stoku narciarskiego na przełęczy
Passo Tonale, 1,5 km od centrum kurortu. Hotel
oferuje pokoje 2 – 5 osobowe z łazienkami, TV. Posiłki
serwowane są w restauracji hotelowej *, do dyspozycji
gości
również
bar
i
narciarnia.
* Wyżywienie 3 razy dziennie, kuchnia polska,
smaczna i obﬁta (lunch pakiety uczestnicy
przygotowują sami z bufetu śniadaniowego).
UWAGA: Uczestnicy imprezy powinni po zakończeniu
imprezy zwrócić pokoje posprzątane.

CENA: 2590 pln/os
(w pokoju 2-osobowym)
2 190 pln/os - z własnym dojazdem

❖

ZNIŻKI
NNNN
- dla 3 osoby – 100 PLN
- dla 4 i 5 osoby – 150 PLN
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 700 PLN

FIRST MINUTE!
Przy wpłacie zaliczki do 10.11.2021
gwarantujemy zniżkę 100 pln/os.

W cenie zapewniamy:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zakwaterowanie (6 noclegów)
wyżywienie 3 razy dziennie
transport z Polski (liczony na trasie Gdańsk –
Tonale – Gdańsk), autokar lux
w przypadku wykupienia przez uczestników
skipassu Superskirama – 3 transfery do Marillevy
opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na
miejscu
ubezpieczenie: KL do kwoty 30.000 Euro, NNW do
15.000 PLN, NWS 15.000 PLN, OC 25.000 Euro
składka na TFG i TFP
5 dniowy skipass Adamelloski w cenie
(dopłata do SUPERSKIRAMY 36 Euro/os)
Kaucja zwrotna w wysokości 5 Euro.

Należy opcjonalnie wykupić dodatkowe ubezpieczenie
w cenie 2,5 Euro/dzień (15 Euro na 6 dni).

SZKOLENIA
➢

Kurs narciarski lub snowboardowy 8h
(4x2h) – 500 zł (grupy 3-8 osobowe).

➢

Kurs jazdy sportowej na tyczkach 9h
(3x3h) – 800 zł

Dane kontaktowe

Paul Academy Sp. z o. o.
+48 515 226 837 | biuro.paul@gmail.com
81-853 Sopot, Al. Niepodległości 719/1
NIP: 585 147 99 10 | Regon: 368379247

