
WŁOCHY – CIVETTA
Obóz narciarski klubu Wertikal 

Wyjazd jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży biorącej w nim udział samodzielnie jak również rodzinnie.   W
formie rodzinnej: dzieci biorą udział na zasadach uczestnika obozu,  rodzice w formie wczasów narciarskich -
bez zorganizowanego szkolenia narciarskiego dla dorosłych .

MIEJSCE: CIVETTA – region narciarski położony w samym sercu Dolomitów, u podnóża góry Monte Civetta 3220
m n.p.m. Rozciąga się on pomiędzy najwyższym pasmem Dolomitów Marmolada a popularną miejscowością
Cortina d'Ampezzo. W skład regionu wchodzą 4 stacje narciarskie: Alleghe, Selvadi Cadore, Palafavera i Zoldo
Alto – łącznie do dyspozycji narciarzy jest 25 wyciągów i 90 km tras o różnym stopniu trudności. To prawdziwy
raj dla amatorów wyjątkowo pięknych, zapierających dech w piersiach alpejskich widoków, idealne miejsce na
rodzinny wypoczynek. Dużą popularnością cieszą się dwie oświetlone trasy (czarna i czerwona) w Zoldo Alto.

ZAKWATEROWANIE:
Dom  wakacyjny  CASA  ALPINA**  –  położony  w  malowniczej  miejscowości  Santa  Fosca,
na wysokości 1450 m n.p.m., zaledwie 900 m od najbliższych wyciągów stacji narciarskiej Selvadi Cadore. Do
centrum miejscowości 300 m (sklep, bary, pizzeria). Ośrodek posiada 50 funkcjonalnie urządzonych pokoi (kilka
z balkonem), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji gości: sala restauracyjna, sala telewizyjna, obszerny hall z
bezpłatnym dostępem do Wi-Fi,  świetlica  (stół  do ping ponga,  piłkarzyki),  winda,  recepcja,  narciarnia  oraz
parking. 

PROGRAM IMPREZY: 
            1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię.

2 dzień: przyjazd do Santa Fosca około godz. 15, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3-8  dzień:  realizacja  programu  –  doskonalenie  jazdy  na  nartach  pod  opieką  kadry  pedagogiczno-
instruktorskiej, białe szaleństwo na stokach Civetty, dla chętnych wyjazd na jazdę nocną, dyskoteki,
konkursy.
9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Polski około godz. 10.
9/10 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych



TERMIN I CENA dla uczestnika obozu 
TERMIN CENA ZA OSOBĘ 

09.02-18.02.2018 1660 zł (+ 250 zł opłata za 6 –dniowe szkolenie narciarskie ) – cena dla
klubowiczów 

1660 zł (+ 350 zł opłata za 6 –dniowe szkolenie narciarskie ) – cena dla osób
spoza klubu

CENA ZAWIERA:
 transport autokarem klasy LUX (WC, dvd, barek)
 7 noclegów w ośrodku (pokoje 3/4-osobowe z łazienkami)
 wyżywienie  3  x  dziennie  (kuchnia  międzynarodowa):  śniadanie,  lunch  pakiet  na  stok:  bułka  z  wędliną,

serem, ciastko lub baton, herbata do termosów; trzydaniowa obiadokolacja, woda do kolacji (pierwszym
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant)

 jeden komplet bielizny pościelowej i ręczników/turnus (dodatkowa pościel/komplet -  8€)
 codzienny dowóz do stoków (nie dotyczy dojazdu własnego)
 opiekę kadry pedagogiczno - instruktorskiej 
 opiekę pilota podczas przejazdu, rezydenta podczas pobytu
 ubezpieczenie KL do 10000 Euro, NNW do 7000 zł, OC do 20000 Euro i bagażu do 800zł w Signal Iduna
 składkę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
 opłaty klimatycznej około 1 €/dzień dla osób powyżej 14 lat (jeżeli zostanie wprowadzona)
 6-dniowych karnetów narciarskich Civetta (płatne obowiązkowo w autokarze) 
 Dopłata do pokoju 2 osobowego:  50 zł / os. 
 Dodatkowe (nieobowiązkowe) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu w przypadku choroby* – kwota

3,4% wartości imprezy. Ubezpieczenie należy wykupić do 5 dni od podpisania umowy. 
(*nie dotyczy chorób przewlekłych)

Cena w Euro Wysoki sezon
24.12.2017-06.01.2018

04.02-10.03.2018
Dorośli 248 Euro – 5% *
Junior 125 Euro (karnet szkolny) 

Junior: ur. po 25.11.2001,
dzieci urodzone po 25.11.2009 – skipass gratis w towarzystwie

osoby dorosłej
*zniżka dla osób dorosłych, biorących udział w wyjeździe narciarskim z klubem Wertikal 

UWAGA: Uczestnicy obozu muszą posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności jazdy na nartach!

Dojazd własny: zniżka 200 zł/os

Uwaga! przewóz bagażu: 1para nart lub snowboard (w pokrowcu), torba na buty, 1 szt. bagażu głównego 
(max. 20 kg).
Nadbagaż płatny 50 zł/szt.
Zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ   (WYDAWANEJ BEZPŁATNIE W 
ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NFZ)


