
 
FAMILY CAMP 17 
 
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 w godzinach 10-16:00. Młodzi narciarze i snowboardziści jeżdżą w 
grupach z podziałem na wiek i umiejętności.  
W Bad Gastain istnieje wyjątkowa infrastruktura dla dzieci - maluchy mają do dyspozycji fun park, wyposażony 
w 5 wyciągów (orczyki i taśmy o różnym poziomie trudności), 4 tory przeszkód, zjazdy na oponach, igloo, 
przejażdżki sańmi i sala zabaw dla złapania oddechu po męczącej jeździe. A dla starszaków ośrodek oferuje 
wiele znakomitych tras do szkolenia swoich umiejętności, ponadto trasę fun slope z tunelami, śnieżnym 
ślimakiem, butter boxem i innymi przeszkodami oraz tor z pomiarem czasu. 
 
PONADTO atrakcje rodzinne: super relaks w termach Felsentherme, wykłady tematyczne, intro snowkite’owe, 
rodzinny "zjazd" na orientację, sauna i siłownia w hotelu, zjazd na czas, spacer z pochodniami, podchody, trick 
board, rolki i longboardy, zajęcia sportowe na hali, turniej Play Station i inne!... 
 
TERMIN 11.02.17-17.02.17 
 
MIEJSCE Zell am See – Kaprun  

 

CENA  
dla 1 dziecka do lat 12tu: 590Euro* 
dla 1 dziecka powyżej 12tu lat: 630Euro* 
dla 1 osoby dorosłej: 610Euro* 
* UWAGA: dopłata do pokoju 2osobowego +40Euro/os 
* DLA CHĘTNYCH rodziców szkolenie 2h dziennie: +140E/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. odpoczynek pod okiem opiekunki dla najmniejszych dzieci w sali zabaw 
3. nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie wideo analizy i wykłady multimedialne 
4. zawody – slalom gigant 
5. rodzinne 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. 

• Co drugi dzień w godz. 18-20:00 oferujemy program popołudniowy:  
o warsztaty rolkowe i longboardowe, trick board 
o projekcje filmów 
o rodzinne podchody 



o spacer z pochodniami 
o budowanie igloo 

 
PROGRAM DLA RODZICÓW 

• Slalom gigant 
• Udział w wieczornych i popołudniowych imprezach, m.in.: 

o super relaks w termach Felsentherme 
o halówka 
o intro snowkite'owe  
o apres-ski party 
o rodzinne podchody 
o spacer z pochodniami 
o sauna i siłownia w hotelu 

 
Cena zawiera  

• zakwaterowanie w hotelu familijnym JUNGES HOTEL BAD GASTEIN wraz z wyżywieniem HB (tj. 
śniadania, obiadokolacje) 

• 6-dniowy skipass obejmujący wszystkie ośrodki kompleksu Ski Gastein (jeździmy we wszystkich 4 
resortach: Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Sportgastein, Graukogel i Dorfgasein-Großarl) 

• Program dla rodziców opisany powyżej 
• ubezpieczenie NNW, KL, koszty ratownictwa 
• profesjonalne rodzinne sesje zdjęciowe na śniegu 
• testowanie desek snowboardowych i nart freeskiingowych 
• bonus: gadżety SNOW NATION 


