Narty w Pampeago z Komando Foki(13-01-2018 20-01-2018)
Cena: 439 EUR
Zapraszamy na rodzinne ferie we Włoszech. Proponujemy zakwaterowanie w hotelu Sporthotel 3* w
Pampeago. Hotel nastawiony jest na przyjmowanie rodzin z dziećmi, posiada dla nich wszystkie
niezbędne udogodnienia. Doświadczeni instruktorzy nauczą jeździć nieumiejących lub doszlifują braki
u tych, którzy cały czas pracują nad formą i stylem. Ci, którzy są już wytrawnymi narciarzami, mogą
jeździć samodzielnie i uczestniczyć jedynie we wspólnie wybranych atrakcjach „apres ski”.
Poza jazdą na nartach i snowboardzie oferujemy zajęcia z freedivingu dla dzieci - każdego
popołudnia, po szaleństwach na stoku, nasz instruktor przez godzinę będzie szlifował umiejętności
dzieci w pływaniu w ABC, a wszystko to w formie ciekawych zabaw i konkurencji.
Zajęcia narciarskie i snowboardowe zakończą się zawodami na tyczkach z profesjonalnym pomiarem
czasu. Nie zabraknie medali, dyplomów i słodkich nagród!

Hotel Sporthotel 3*, ALPE DI PAMPEAGO - I-38038 TESERO (TN), Włochy
http://www.sporthotelpampeago.it

Sporthotel Pampeago to hotel górski położony na wysokości 1750 metrów n. p. m., w samym sercu
Alpe di Pampeago, u stóp łańcucha górskiego Latemar, renomowane centrum turystyczne Dolomitόw
zarówno latem, jak i zimą. Jego strategiczne położenie zaledwie kilka kroków od wyciągów
narciarskich to doskonały punkt startowy.
Hotel posiada obszerny hall, american bar, zewnętrzny, ogrzewany namiot dla palaczy, salę z
telewizją satelitarną, tawernę (tylko dla Gości), czytelnię, Mini Club dla dzieci, ogrzewany kryty
basen, małą siłownię, saunę, łaźnię turecką i bezpłatne połączenie z internetem Wi – Fi (w lobby).
Płatne usługi to masaże, korzystanie z sali biliardowej.

Pampeago – Predazzo - Obereggen
Jest to największa sieć tras narciarskich w Comprensorio Val di Fiemme-Obereggen. Niniejsza sieć
narciarska, pod szczytami masywu Latemar, umożliwia przejazdy między Trentino i Alto Adige.
Obereggen, Pampeago i Predazzo oferują 18 najnowocześniejszych wyciągów działających na
wysokości od 1.550 do 2.500 m n.p.m.. Ogółem znajdziecie tutaj 48 kilometrów doskonałych tras
narciarskich. W sezonie zimowym Ski Center Latemar oferuje bardzo szeroką gamę idealnie
przygotowanych tras, gwarantuje optymalne zaśnieżenie, a ponadto nadzwyczajne imprezy,
zapierające dech w piersiach widoki i wyjątkowo smaczną kuchnię z możliwością spędzenia
popołudnia przy muzyce w jednym z dziesięciu charakterystycznych schronisk.
A wieczorem można dalej się bawić. W każdy wtorek, czwartek i piątek, od godziny 19.00 do 22.00,
można zjeżdżać oświetlonymi trasami na nartach albo sankach. Jest to idealne miejsce, gdzie można
połączyć sport z wypoczynkiem przy muzyce podczas popołudniowych imprez "apres-ski" (wszystko
objęte tygodniowym lub sezonowym karnetem skipass).
Na miłośników snowboardu czekają tu silne emocje w snowparku z trzema jumpami, trzema trasami
rail oraz osiemdziesięciometrowy halfpipe.
Ponadto, Alpine Coaster Gardoné: sanki pędzące po na szynie o długości jednego kilometra, z
uskokami, podniesionymi na zakrętach ścianami, jumpami, kanałami i zapierającymi dech w

piersiach zakrętami, całkowicie bezpieczne zjeżdżające pośród przepięknej, dziewiczej przyrody
lasów Latemàr. Do tej atrakcji dla dorosłych i dzieci można dojechać z Predazzo, nowoczesną kolejką
kabinową Predazzo - Gardoné, na wysokości ponad 1.650 m n. p. m..

Ceny zakwaterowania:

osoba dorosła: 439,00 EUR
dzieci od 0 do 2 lat: 25,00 EUR
dzieci od 3 do 7 lat: 239,00 EUR
dzieci od 8 do 12 lat: 319,00 EUR
dziecko powyżej 13 lat: 399,00 EUR
dopłata do pokoju z balkonem lub jednoosobowego – 70,00 EUR/tydzień.
Ceny szkolenia narciarskiego:

dziecko jeżdżące 6 – 12 lat – 320,00 EUR
dziecko niejeżdżące – 4 – 6 lat – 38,00 EUR/godzina (polski instruktor do
potwierdzenia)
dorosły – 38,00 EUR/godzina (instruktor anglojęzyczny)
wypożyczenie sprzętu – 30% zniżki w wypożyczalni szkoły narciarskiej.
Na miejscu współpracujemy z włoską szkołą narciarską i snowboardową z Predazzo. Szkolenie
prowadzą miejscowi, włoscy instruktorzy posługujący się językiem polskim w stopniu podstawowym.
Jakość prowadzonego przez nich szkolenia i podejście do dzieci przewyższa to, co oferowały nam
polskie szkoły narciarskie, stąd decyzja o takim wyborze.

UWAGA: gwarantujemy instruktora przy minimum 4 osobach w grupie.

Szkolenie snowboardowe:
Szkolenie maksymalnie 3 godziny dziennie, cena zależy od liczby chętnych. Orientacyjny koszt
szkolenia 3 godziny dziennie przez 3 dni dla grupy 3 osób - 50,00 EUR/osoba/dzień.

W cenie zakwaterowania:

7 noclegów
7 śniadań i 7 obiadokolacji
1 godzina zajęć na basenie z instruktorem przez 6 dni (po południu)
sauna, siłownia, pokój zabaw dla dzieci, ogrzewana narciarnia i zamykanymi szafkami,
bezpłatny dostęp do Internetu (WiFi) w lobby.
W cenie szkolenia dla dzieci jeżdżących:

5 godzin jazdy z polskim instruktorem (09:00 – 12:00 i 13:00 – 15:00)
zawody ostatniego dnia pobytu (piątek 19 stycznia) – puchary dla zwycięzców, medale,
dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.

UWAGA: 1 godzina basenu na wyłączność dla grupy zostanie poświęcona na zajęcia z
pływania z elementami freedivingu dla dzieci umiejących pływać. Nasz instruktor
nurkowania zorganizuje ćwiczenia oraz gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu ABC –
maski, płetwy, fajki. Trzeba zabrać swój sprzęt oraz czepki, zalecane także krótkie
skafandry neoprenowe (woda w basenie jest chłodna).

Dodatkowo płatne:

transport
napoje do obiadokolacji
pozostałe posiłki
skipassy
ubezpieczenie turystyczne i SKI
opłata klimatyczna, pobierana w hotelu - 2,00 EUR/osoba dorosła i dziecko po 14 roku
życia/dzień.

Ceny karnetów: Fiemme - Obereggen 6 dni, termin: 14 - 19.01.2018 - do podania w
późniejszym terminie, ceny jeszcze nie zostały opublikowane

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA
EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl
TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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