
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
KAUNERTAL-FENDELS AUSTRIA

Termin: 27.01 - 2.02.2019
KAUNERTAL lodowiec z trasami o różnej skali trudności, rozciąga się na wysokości

od 2150 do 3160 metrów n.p.m. Do dyspozycji 1 kolejka gondolowa, 3 kolejki krzesełkowe
oraz 7 orczyków zdolne przewieźć w ciągu godziny 14 tys osób. Ogółem lodowiec Kaunertal
oferuje 31 km tras zjazdowych w tym 6 km czarnych, 8 km czerwonych, 18 km niebieskich. Do
dyspozycji snowboardzistów i narciarzy jeden z największych snowparków w Austrii. Dla
najmłodszych bajkowy ogródek narciarski.

FENDELS rejon narciarsko-snowboardowo położony na wysokościach od 900 do
2300 metrów n.p.m. Wyciąg początkowy w RIED łączy cały łańcuch nowoczesnych wyciągów
o przepustowości 9 tys osób na godzinę. Amatorzy białego szaleństwa mogą korzystać 4-
osobowej kolejki kabinowej, 4-osobowej kolejki krzesełkowej oraz 5 orczyków. Fendels oferuje
14 km tras zjazdowych w tym 2 km czarnych, 5 km czerwonych, 7 km niebieskich oraz dla
najmłodszych bajkowy ogródek narciarski. Dodatkowo rejon ten dysponuje naturalnym torem

ŚWIADCZENIA W
CENIE: .

ZAKWATEROWANIE: Hotel Tia Monte jest
obiektem typu "Smart", co oznacza
zakwaterowanie w przystępnej cenie. Ten nowy,
stylowy hotel przyciąga aktywnych i młodych
duchem gości. Odległość od lodowca wynosi 20
km, od ośrodka Fendels ok. 10 km- przystanek
Skubisa(gratis) znajduje się 80 m od hotelu.
Goście hotelowi mogą korzystać z centrum
wellness drugiego hotelu Tia Monte, sauna
fińska i turecka. Pokoje 4-5os o powierzchni ok.
27 m2 z łazienka, WC, telefonem, TV-sat i
WiFi(gratis).

WYŻYWIENIE: 2 x dziennie – śniadanie (stół
szwedzki), obiadokolacja.

TRANSPORT: autokar wysokopokładowy z TV i
toaletą

SZKOLENIE NARCIARSKIE I
SNOWBOARDOWE: prowadzone w małych
grupach (max 10 osób) przez wykwalifikowanych
wychowawców-instruktorów PZN i PZS

UBEZPIECZENIE: NW, KL,SKI.

DODATKOWE ATRAKCJE W CENIE:
1.Basen "Kaunertaler Center" 2 wejscia
2.Zawody narciarskie i snowboardowe z
nagrodami.
3.Wideo analiza jazdy.
4. Gry i zabawy na sali gimnastycznej „Kaunertal
Center”
5.Program rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci w

PROGRAM: .
1 dzień (27.01 niedziela)– wyjazd z parking centrum handlowego FACTORY OUTLET
ul.Graniczna, zbiórka o godz. 1:30, wyjazd około godz 2:00, przyjazd do Austrii około
godz.16:00, zakwaterowanie, obiadokolacja godz.18:30

2 – 5 dzień – śniadanie, szkolenia narciarskie i snowbardowe, zawody i sprawdziany
narciarski i snowboardowe, obiadokolacja, realizacja programu sportowo-rekrecyjnego
(korzystanie z basenu, dyskoteki, wideo analiza jazdy).

6 dzień (17.02 piątek) – śniadanie,jazda na nartach lub snowboardzie, obiadokolacja,
pakowanie bagaży, wyjazd do Wrocławia około 21:00.

7 dzień (18.02 sobota) – powrót do Wrocławia około 9:00 rano.

UWAGA!!! w cenie karnet 5 dni
CENA 2.499 pln*

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku przekroczenia kursu za
1euro = 4,5 pln

ZGŁOSZENIA: .

ŁUKASZ ŚWIST
tel.505 006 750

e-mail: lukiswist@tlen.pl
Impreza zgłoszona do Kuratorium
Oświaty i Wychowania przez

organizatora.
Zainteresowanych proszę o wpłate

zaliczki w kwocie: 750pln
Do dnia 10.11.2016


