Styczeń, 23-30
Styczeń, 30 – Luty, 6

Obóz
narciarsko snowboardowy
HOTEL ALPENLAND 3*** Niederau,
Austria

cena od 2590 zł
150zł / 300zł Super Rabatu dla klientów i znajomych
Władców Wody / do 10.10.2020 > tel. 723 897 862

Pokoje

Hotel
ALPENLAND 3***

2-4 os. - urządzone w stylu tyrolskim z drewnianymi
meblami (możliwe 1 łóżko piętrowe), łazienka z
prysznicem lub wanną, suszarka do włosów,
prysznic lub wanna, WC, sejf, WI-FI, TV SAT, balkony

Wyżywienie

Niederau, Austria - Tyrol

Hotel w tyrolskim stylu z rodzinną tradycją i
obsługą w języku polskim. Położony
bezpośrednio przy stoku narciarskim i
wyciągach w miejscowości Niederau.
Przy obiekcie znajdują się 3 wyciągi dla
początkujących narciarzy. Ponadto w
odległości 80 m od hotelu znajduje się
gondola na Markbachjoch (1500 m). Można
zjechać ze stoku przed hotelem bezpośrednio
pod gondolę.

3 posiłki dziennie - w ośrodku śniadania - szwedzki
stół z dużym wyborem, obiadokolacje z deserem
serwowane przez kelnerów. Hotel serwuje potrawy
kuchni tyrolskiej przyrządzane wg tradycyjnych
receptur. W przerwie szkolenia narciarskiego
dodatkowy posiłek w restauracji na stoku.

Relaks i odnowa
po nartach

Aquapark z basenami, saunarium,
zjeżdżalniami, basenem solankowym - 2 wejścia

Dodatkowo
Ogrzewana narciarnia, bezpłatne wi-fi, kawiarnia z
przepiękną panoramą i barem, wellness (sauna,
łaźnia turecka), fitness, bezpłatny parking

Szkolenie
narciarsko snowboardowe

Relaks i odnowa
po nartach

Szkolenie NarciarskoSnowboardowe z przerwą na
posiłek w restauracji na stoku.
Małe grupy 6-8 osób.
Szkolenia prowadzimy na
różnych stacjach narciarskich
co daje nam możliwość
doboru tras o różnym
stopniu trudności.

Aquapark z basenami,
saunarium, zjeżdżalniami,
basenem solankowym - 2
wejścia

godz. 10.00-15.00

Strefa gier
Rozgrywki darta, basen z
jacuzzi, gra terenowa,
warsztaty cukiernicze robimy kulki mocy,
tworzymy Eko-torby
godz. 19.00-21.00

Obóz
narciarsko
snowboardowy
9-15 lat
Szkolenie Narciarsko-Snowboardowe małe grupy 6-8 os., 5 poziomów
szkolenia
Strefa Gier - rozgrywki darta, gra
terenowa, warsztaty cukiernicze robimy kulki mocy, tworzymy Eko-torby
3 posiłki dziennie - w ośrodku
śniadania i obiadokolacje z deserem, w
restauracji na stoku lunch w przerwie
szkolenia narciarskiego
Aquapark - 2 wejścia
Opieka sprawdzonych wychowawców
oraz instruktorów
Transfery na stoki
Znacznik Zielonej Brygady
W ostatni dzień zawody narciarskie

Region
Narciarski
SKI JUWEL
Region należy do 10 największych ośrodków austriackiego Tyrolu.
Zarówno początkujący, jak i doświadczeni narciarze zaznają
przyjemności z jazdy po stokach Alp Kitzbuhelskich. Prorodzinna
oferta i wiele snow-parków czynią, ze Ski Juwel bardzo ciekawy
resort narciarski. Dodatkowe plusy to stosunkowo mała ilość
narciarzy (brak kolejek przy wyciągach!) oraz dobry dojazd z Polski.

Niederau i Auffach (15 minut jazdy bezpłatnym Ski-busem z
Niederau) to alpejskie miejscowości przy jednej z najlepszych stacji
narciarskich Ski Juwel Alpbachtal, (ok. 150 km tras narciarskich, 47
kolejek linowych). Stacja jest idealna dla dzieci, początkujących
narciarzy, jak i dla zaawansowanych pragnących sprawdzić swoje
umiejętności na odcinkach FIS-owskich.
Znajdziemy tutaj wiele snow-parków oraz trasy biegowe. Ośrodek
narciarski Ski Juwel znajduje się w regionie Kitzbuhel.

Interaktywna mapa ośrodka narciarskiego >> Ski Juwel

Cena
zawiera
23-30 stycznia 2021
30 stycznia - 6 luty 2021
DZIECKO 9-15 lat: 2590 zł

Zakwaterowanie
7 noclegów

Wyżywienie:

2 posiłki dziennie - śniadania - bogaty
bufet, obiadokolacje z deserem, 2
dania do wyboru). Dodatkowo lunch
w restauracji na stoku w przerwie
szkolenia narciarskiego

Transport

Dojazd wygodnymi busami na 9-os,
transfery na stok

Strefa relaksu

Aquapark Basen, saunarium, zjeżdżalnie,
basen solankowy - 2 wejścia

Strefa Gier

Rozgrywki darta, Gra Terenowa,
Warsztaty cukiernicze - robimy kulki
mocy, Tworzymy Eko-torby

Ski Bus

Bezpłatny Ski-bus na stoki

Ubezpieczenie NNW

Cena nie
zawiera:
Koszt skipass`ów
Kosztów skipass`ów : 6 dniowy karnet:
dzieci urodzone w latach 2005-2014
- 115 euro
młodzież urodzona w latach 20022004 - 183,50 euro

Cezary
"chillos"

Super
Rabat

nauczyciel, trener pływania,
instruktor narciarstwa i
snowboardu, ratownik,
masażysta

Dla stałych klientów Władców Wody oraz
znajomych przygotowaliśmy Super Rabat na
Ferie 2021.
Rezerwując miejsce poprzez system Active na
stronie wladcywody.pl do 10 października
otrzymasz zniżkę na wyjazd w wysokości 150zł
oraz 300zł.
https://wladcywody.pl/#zapisy-id

Kontakt
& Rezerwacja
tel. 723 897 862
basen@wladcywody.pl

