
PASSO TONALE (Włochy)

Opis wyjazdu:
      Pomorski Klub Sportowy zaprasza na wyjazd o charakterze sportowym
na którym, głównym celem jest nauka i doskonalenie  jazdy na nartach lub
snowboardzie  pod  okiem  wykfalifikowanych  instruktorów  Licencjonowanej
Szkoły  Narciarskiej  „Mixtura”.  Dla  dobrze  jeżdżących  narciarzy  i
snowboardzistów  przewidujemy  przeprowadzenie  Instruktorskich  Kursów
Kadrowych PZN i PZS w ilości 30h prowadzonych przez Instruktorów Demo
Teamu „Mixtury”.   Na  wszystkich  zajęciach  przewidujemy  video  analizę
omawianą przy wieczornych spotkaniach, a dla kursów kadrowych dodatkowo
wykłady teoretyczne.

Zakwaterowanie:
     Residence Hotel Anna*** to otwarta w 2013r.  rezydencja  w  Passo
Tonale (Val  di  Sole),  z  nowymi i  zadbanymi apartamentami w typowym
górskim  stylu.  Znajduje  się  w  słonecznej  i  cichej  okolicy,  zaledwie  kilka
metrów od wyciągu krzesełkowego Tonale-Valbiolo. 

Hotel  Anna  znajduje  się  na  wysokości  1884  metrów,  w  otoczeniu
majestatycznych masywów górskich, takich jak: Presanella, Ortles-Cevedale i
Adamello.

Obszar narciarski Adamello wije się wzdłuż  100 km tras zjazdowych, z
nowoczesną infrastrukturą narciarską, obejmującą Passo Tonale, Ponte di
Legno i Temù. Dzięki jednej z kolejek linowych można dotrzeć do lodowca
Presena,  który  daje  gwarancję  śniegu,  nawet  przy  niesprzyjających
warunkach.

Cena wyjazdu obejmuje:
 Nocleg w Residence Hotel Anna*** – 7 dób;
 SkiPass;
 Ubezpieczenie KL i NNW (sportowe);

Cena nie obejmuje:
 Dojazdu (Istnieje możliwość dojazdu busem w cenie

550zł/osobę);
 Wyżywienia;
 Szkolenia

Cena: 1490zł/os. juniorzy i dorośli w apartamencie 6-osobowym 
             1090zł/os. dzieci urodzone po 30.11.2013 w apartamencie 6-os
             1570zł/os. juniorzy i dorośli w apartamencie 4-osobowym.
             1190zł/os. dzieci urodzone po 13.11.2013 w apartamencie 4-os

witryna internetowa: www.pomorskiklubsportowy.pl
adres e-mail: info@pomorskiklubsportowy.pl                                   

WYJAZD 
SPORTOWY DO 
PASSO TONALE 
(WŁOCHY)

Termin: 
4.12.2021 - 11.12.2021

Zakwaterowanie:
Residence Hotel Anna***

Szkolenia:
Licencjonowana Szkoła 
Narciarska „Mixtura”
10h w grupach 4-8os–390zł
Lub indywidualnie
1os – 30euro/1h
2os – 20euro/os/1h
3os – 15euro/os/1h
Szkolenia sportowe na 
tyczkach – 12h – 400zł
Instruktorskie Kursy Kadrowe
30h w grupach 4-8os–690zł 

Organizator:
POMORSKI KLUB SPORTOWY
Ul. L. Waryńskiego 37/5a
80-433 Gdańsk.
NIP: 5842738720

KONTAKT

TELEFON:
+48 665 888 848
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