
 

SPRING SPECIALS 

 

Nie ma lepszej jazdy niż w przedwiosennym słońcu... Vars - to wyjątkowe miejsce w Alpach Francuskich. 

Gwarantuje wiele śniegu, rewelacyjny snowpark i wiele atrakcji imprezowych! Mając na uwadze wasz progres, 

dodajemy szkolenie narciarskie i snowboardowe na każdym poziomie. 

Tutaj nie ma nudy: warsztaty fotograficzne, rolkowe i longboardowe, intro snowkite'owe, apres-ski, wykłady z 

zakresu wiedzy ski/snb, plenerowy grill, wspólne projekcje filmów. A dla chętnych wypad na basen!... 

Ponadto szkolenia kadrowe narciarskie i snowboardowe na stopnie instruktorskie PZN/SITN oraz SITS.  

 

TERMIN  10.03.17-19.03.17 

 

MIEJSCE Vars (Francja)  

 

CENA1690 PLN *  

 

*cena z zakwaterowaniem w aneksie sypialnym 

UWAGA:  

1/ rezerwacja miejsca w sypialni lub livingu: +50pln/os 

2/ rezerwacja apartamentu 4 osobowego dla 3 osób: +160pln/os 

3/ rezerwacja apartamentu 6 osobowego dla 5 osób: +140pln/os 

4/ rezygnacja z dojazdu zorganizowanego -200pln/os 

5/ szkolenie dodatkowe indywidualne: +90pln/h, pakiet 450pln/6h 

 

Cena zawiera:  

• 7 noclegów w apartamentach 

• 6 dni jazdy na stoku (6-dniowy karnet narciarski na cały resort Vars-Risoul) 

• przejazd autokarem do i z Vars (wyjazdy z miast: Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź) 

• Szkolenie narciarskie i snowboardowe na każdym poziomie zaawansowania (6h = 4 sesje po 1,5h) - z 

zawodnikami FS i wykwalifikowaną kadrą instruktorów PZN/SiTN, PZS/SiTS - bogaty program 

szkoleniowy (nowoczesna metodyka nauczania, wykorzystanie wideoanalizy, elementy freestyle i 

freeride). 

• Program na stoku:  

o apres-ski 

o Snow Contest (zawody z nagrodami od partnerów) 

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

o pakiet wieczornych wykładów: o przygotowaniu sprzętu na stok, o historii snowboardu, o 

jeździe freeride - dostępnym sprzęcie i bezpieczeństwie 

o warsztaty longboardowe (dostępny sprzęt do testów) 

o warsztaty rolkowe 

o warsztaty fotograficzne z zakresu fotografii sportu 

o plenerowy grill 

o projekcje filmów snow 

o INTRO SNOWKITE'OWE 

• testy sprzętu narciarskiego i snowboardowego 



• pełne ubezpieczenie KL, NNW (na okres całego wyjazdu, wraz z opcją rekreacyjnego uprawiania 

narciarstwa i snowboardu) 

• taksę klimatyczną 

 

Ramowy program wyjazdu 

10.03.17 – wyjazd z Polski (ok. 18:00 Warszawa, ok. 19:00 Łódź, ok. 20:00 Poznań, ok. 18:00 Wrocław) 

11.03.17 – przyjazd na miejsce, zakwaterowanie 

12.03-17.03.17 – jazda na stoku, popołudniowe i wieczorne zajęcia wg programu 

18.03.17 – ok. 9:00 wyjazd z Vars 

19.03.17 – powrót do Polski 

 

 


