Biuro Podróży
« Travel with Extreme Homies » Anna Ackermann
41-400 Mysłowice Armii Krajowej 16B/32
NIP 725-186-28-43 REGON 241607422
.

Winter Camp we Włoskim Passo Tonale 23.01-31.01.2015
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów Extremalnych

1. Miejsca i godziny zbiórek / Transport
WYJAZD: piątek 23.01.2015

Osoba do kontaktu: wychowawca-instruktor Mateusz Pasierbek tel. 504 219 166
Warszawa zbiórka godz.17:00, wyjazd 17:30 // Dworzec Autobusowy Metro Wilanowska
Katowice zbiórka godz. 22:00, wyjazd 22:30 // Stacja BP. Al. Górnośląska 55 w kierunku na Wrocław koło hotelu
CAMPANILE i McDonald
Przyjazd autokaru na miejsce ok 13-14 // Dojazd własny zakwaterowanie od godz. 14:00
POWRÓT: 30.01.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji wyjazd do Polski (możliwość przygotowania
prowiantu na drogę powrotną) // 31.01.2015 (sobota) - powrót do Polski

2. Nr kontaktowy
Kierownik obozu Michał Ackermann 0048 509 511 181

3. Adres hotelu:
Adres Hotel Chalet Alpino, Via Case Sparse del Tonale, 23, 38020 Passo del Tonale, Włochy
MAPA https://goo.gl/maps/pIM4X
Dojazd własny zakwaterowanie od godz. 14:00 w sobotę 24.01

4. OPŁATY
W autokarze będzie zbierane: (prosimy o odliczone kwoty)
SKIPASSY:
- obozowicze + dorośli urodzeni przed 30.11.1998 165 euro
- dzieci urodzone między 30.11.1998 a 30.11.2004 120 euro
- gratis dla dzieci urodzonych po 30.11.2004 - jeżdżącego pod opieką rodzica
Jeśli korzystasz z promocji rodzic+dziecko do 10 roku życia karnet gratis, to dorosły płaci oryginalną cenę za karnet
czyli 174 euro i dziecko ma karnet gratis (podana cena 165 euro - jest to nasza cena ze zniżką grupową - promocje
nie łączą się)
SZKOLENIA: Dla zapisanych na szkolenie na stopnie sprawności snowboardowej:
II stopień 550 pln
III stopień 650 pln (prosimy wziąć ze sobą legitymację II stopnia do pokazania)
Dla chętnych płatne na miejscu:
Basen (w Ponte di Legno 2,20 euro lub Wellnes- basen + jaccuzi+sauna sucha i mokra 15 euro),
lodowisko + wypożyczenie łyżew 7 euro

5. Ramowy plan wyjazdu:
23.01.2015 (piątek) Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
24.01.2015 (sobota) Dojazd do hotelu i zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne. Impreza integracyjna.
25.01 do 1.02 (niedziela-piątek) - 6 dni - realizacja programu szkoleniowego na stoku, zajęcia popołudniowe i wieczorne
realizowane według programu. Dobra zabawa.
30.01.2015 (piątek) wieczorem po obiadokolacji wyjazd do Polski (możliwość przygotowania prowiantu na drogę powrotną)
31.01.2015 (sobota) - powrót do Polski w godzinach rannych.

6. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać:
·
·
·
·
·
·

Dowód tożsamości lub paszport (przy sobie, nie w bagażu), legitymację szkolna (dotyczy obozowiczów)
kartę obozową (dotyczy obozowiczów)- do wydrukowania na stronie www w ofercie wyjazdu
kostium kąpielowy , szorty do pływania, ręcznik, klapki
Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany), buty narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.
KASK (polecamy dla wszystkich, obozowicze –obowiązkowo!) + gogle
Osoby, które biorą udział w szkoleniu freestylowym snowboardowym - powinny mieć deskę freestylową (miękką, najlepiej
typu twin-tip) , w szkoleniu Freestyle narty – narty freestylowe. Zalecamy: ochraniacze na kolana, spodenki ochronne,
ochraniacz na kręgosłup (żółw lub zbroja ochronna).
· krem z wysokim filtrem, szminka wazelinowa, czapka, okulary przeciwsłoneczne, poduszka i kocyk do autokar
· Informujemy o możliwości zdeponowania pieniędzy dziecka u wychowawcy na zbiórce – prosimy o przygotowanie
niezaklejonej koperty opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz podaniem kwoty.
· strój na imprezę tematyczną KICZ PARTY !!!

Anna Ackermann

// ania@ehschool.pl // 0048 509338388

