FAMILY CAMP 16
Wyjazd dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym do Kaprun - Zell am See w trakcie ferii zimowych.
Wyjazd polecamy rodzicom, którzy ferie pragną spędzić z dziećmi w górach, mając jednocześnie możliwość
samodzielnej jazdy. W cenie zawiera się codzienny program szkoleniowy dla dzieci w wieku 4-16 lat, które pozostają
pod naszą opieką na stoku (ok. 6h codziennie). Młodzi narciarze i snowboardziści jeżdżą w grupach z podziałem na
wiek i umiejętności.
PONADTO atrakcje rodzinne poza stokiem: spacer z pochodniami nad jeziorem, podchody, trick board, rolki i
longboardy, basen, zajęcia sportowe na hali.
TERMIN 30.01.16 - 5.02.16
MIEJSCE Zell am See – Kaprun (Austria)
CENA
dla 1 dziecka do lat 12tu: 570Euro*
dla 1 dziecka powyżej 12tu lat: 610Euro*
dla 1 osoby dorosłej: 590Euro*
*UWAGA: dopłata do pokoju 2osobowego +40Euro/os
DLA CHĘTNYCH rodziców szkolenie 2h dziennie: +80E/os
PROGRAM DLA DZIECI
• W godz. 10-16:00 – szkolenie dla dzieci na stoku
SZKOLENIE NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE NA KAŻDYM POZIOME ZAAWANSOWANIA
(również dla osób stawiających pierwsze kroki na śniegu!)
1. szeroki wachlarz zajęć na śniegu - jazda techniczna, atrakcyjny program szkoleniowy, zabawy na
śniegu pod opieką wykwalifikowanych instruktorów SITN/PZN i SITS
2. nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie wideo analizy i wykłady multimedialne
3. zawody – slalom gigant
4. narciarsko-snowbaordowe biegi na orientację
• Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w określonych godzinach, po uprzednim zakwalifikowaniu do grup o
różnym poziomie umiejętności. Dziecko pod naszą opieką można będzie pozostawić zawsze w przedziale
godzinowym 10-16:00.
• w godz. 18-20:00 oferujemy program popołudniowy: warsztaty rolkowe i longboardowe, trick board, projekcje
filmów, wyjście na basen, rodzinne podchody, spacer z pochodniami nad jeziorem
PROGRAM DLA RODZICÓW
• Slalom gigant
• Udział w wieczornych i popołudniowych imprezach, m.in.: halówka, intro snowkite'owe, apres-ski party,
wyjście na basen, rodzinne podchody, spacer z pochodniami nad jeziorem
Cena zawiera
• zakwaterowanie w hotelu familijnym JUNGES HOTEL AM SEE wraz z wyżywieniem HB (tj. śniadania,
obiadokolacje)
• 6-dniowy skipass obejmujący wszystkie ośrodki kompleksu Kaprun – Zell Am See (jeździmy zarówno na
lodowcu Kitzsteinhorn, jak i w niższych partiach gór)
• Program dla dzieci opisany powyżej
• Program dla rodziców opisany powyżej
• ubezpieczenie NW, KL, koszty ratownictwa
• profesjonalne rodzinne sesje zdjęciowe na śniegu
• testowanie desek snowboardowych i nart freeskiingowych
• bonus: gadżety SNOW NATION !!!
www.snownation.pl

