
 

  
 

CIVETTA (Włochy) 
 
Opis wyjazdu: 

      Pomorski Klub Sportowy oraz Licencjonowana Szkoła Narciarska „Mixtura” 

zapraszają na wyjazd  rodzinny w okolice CIVETTY we Włoszech. Organizujemy 

wyjazd, na którym oferujemy naukę jazdy na nartach i snowboardzie. Dla 

wszystkich uczestników do 16-ego roku życia, naukę zapewniamy w cenie 

wyjazdu. Dla dobrze jeżdżącej młodzieży (12-16 lat) istnieje możliwość 

uczestnictwa w Instruktorskim Kursie Kadrowym na „Demonstratora Szkolnego” – 

nie wliczonym w cenę. Pozostałym uczestnikom proponujemy zajęcia na trzech 

poziomach zaawansowania, pod okiem wykwalikowanej kadry 

licencjonowanych instruktorów. Wszyscy kursanci wezmą udział w 

wideocoachingu, który będzie omawiany wieczorami na dużym ekranie. Dla 

najmłodszych przewidujemy wieczorne animacje wypełnione fantastycznymi 

grami i zabawami. W planie mamy także dyskotekę i zawody narciarskie z 

nagrodami. 
 

Zakwaterowanie: 

     Hotel VENEZIA DOLOMITI ***, w domowym górskim stylu, oferujący 

komfortowe pokoje z łazienkami, dostępem do wi-fi oraz widokiem na góry. 

Do dyspozycji gości jest basen, łaźnia turecka,  sauna, solarium, sala ćwiczeń 

oraz sala dla dzieci.  

      Hotel położony jest w doskonałej lokalizacji, z której hotelowe Skibusy zawożą 

uczestników na najważniejsze stoki w okolicy (Marmolada – 8km, Sellaronda – 

7km, Monte Civetta – 5km).  
     

 
 

Cena wyjazdu obejmuje: 

 7 Noclegów z wyżywieniem HB; 

 Dostęp do centrum rekreacji: sala fitness, basen, łaźnia turecka,  sauna, 

solarium oraz sala ćwiczeń; 

 Hotelowe prywatne Ski-busy do O.N. Civetta (5km); 

 SkiPass na 6 dni z nauką jazdy na nartach lub snowboardzie dla dzieci 

i młodzieży do 16 roku życia. Istnieje możliwość rozszerzenia karnetu do 

stoków Marmolada i Sellaronda (za dodatkową opłatą);    

 Ubezpieczenie SKI; 

 Opiekę instruktorską dla dzieci do 16 roku życia (4 godziny dziennie); 

 Wieczorne animacje; 

 Wideo-coaching; 

 Opłata klimatyczna; 

 Parking. 
 

Cena wyjazdu: 
 Dzieci 3-8lat: 1749zł/dziecko, 

 Dzieci 8-12lat: 2349zł/dziecko, 

 Młodzież 12-17lat: 2649zł/os.  

 Dorosły: 2999zł/os., 

 Cena Kursu Kadrowego na „Demonstratora Szkolnego PZN” 500 zł/os. 

Kurs odbędzie się przy min liczbie 5 osób. 

 

Transport własny. 
 

Zapraszamy 

Pomorski Klub Sportowy 

FERIE 

RODZINNE 

W CIVETTA 
(WŁOCHY) 

Terminy:  

11.01.2020 - 18.01.2020 

 

Zakwaterowanie: 

Hotel VENEZIA DOLOMITI *** 

Organizator: 

POMORSKI KLUB SPORTOWY 

Ul. L. Waryńskiego 37/5a 

80-433 Gdańsk 

NIP: 5842738720.  

REGON: 222175928. 

KRS: 0000525072 

KONTAKT 

TELEFON: 

+48 570 480 205 

 

WITRYNA INTERNETOWA: 

www.pomorskiklubsportowy.pl 

 

ADRES E-MAIL: 
info@pomorskiklubsportowy.pl 

 

 


