
 
info@sportbaza.pl

W tytule maila: "Kronplatz 2023"
W treści: imiona i nazwiska uczestników

wyjazdu, data urodzenia, numer telefonu
 

Zadatek 500 zł / osoba
MBank: 56 1140 2004 0000 3102 8076 0665

 
 

 
 

 Masz pytanie? 
 Janek + 48 601 797 668

 Kasia + 48 606 464 868
 

 www.facebook.com/sportbazaklub

 

Cena

Kronplatz

F E R I E  R O D Z I N N E

Termin: 13-20.01.2023
I tydzień ferii śląskich

Zgłoszenia:

6 noclegów - River Post Hotel***
Wyżywienie HB

5 dni szkolenia - narty i snowboard

Jazda na tyczkach 
treningi jazdy sportowej

 

Sesja foto, analiza wideo

Dorośli 
(bez szkolenia)

Młodzież 
(14 - 17 lat)

Dzieci starsze 
(9 - 13 lat)

Dzieci młodsze 
(8 lat i młodsze) 

800 Euro + 750 zł

750 Euro + 750 zł

675 Euro + 750 zł

400 Euro + 750 zł



Plan de Corones/Kronplatz chlubi się mianem
jednej z najnowocześniejszych stacji zimowych
świata, gdzie czeka na nas ponad 100 km
nartostrad. 
Ogromną zaletą tego miejsca jest rewelacyjne
ukształtowanie terenu. Górujący nad doliną
Pusteria kopulasty szczyt (2275 m n.p.m.) oferuje
narciarzom i snowboardzistom dobrze
nasłonecznione, olbrzymie i niezalesione tereny –
z którego stoki rozchodzą się na trzy strony
świata. Trasy o różnym stopniu trudności, bardzo
szerokie i bezpieczne. A dodatkowo uroku jeździe
dodają wspaniałe widoki na Alpy Zillertalskie i
Dolomity. 

Klub Sportowy Sportbaza, ul. Polna 5, 43-250 Pawłowice
MBank: 56 1140 2004 0000 3102 8076 0665

Dlaczego warto?
Idealne ferie istnieją! Już w styczniu zapraszamy Was na rodzinny wyjazd
we włoskim stylu. Słońce, pewny śnieg, niezwykłe widoki i szkolenie na
najwyższym poziomie gwarantują wyjątkowy czas dla dzieci i dorosłych.
Ośrodek narciarski daje nam ogromne możliwości szkoleniowe zarówno
dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników białego
szaleństwa. W planie mamy 5 dni jazdy, doskonalenie jazdy rekreacyjnej,
treningi jazdy sportowej, profesjonalny pomiar czasu, wieczorne wideo i
foto analizy. Kto nas zna, ten wie, że wykorzystamy czas w Dolomitach
najbardziej jak tylko się da i nikt nie wyjedzie stamtąd „nienajeżdżony”. 
 Zapraszamy do wspólnej jazdy! 

Cena zawiera:

Miejsce i zakwaterowanie

drink powitalny
śniadanie w formie bufetu
obiadokolacja menu do wyboru oraz bar
sałatkowy
bezpłatne korzystanie z sauny, łaźni parowej 

narciarnia z suszarnią na buty
darmowy skibus  (przystanek obok hotelu)
bezpłatne WiFi w części ogólnodostępnej 

bezpłatny parking w pobliżu hotelu

Zakwaterowanie: River Post Hotel*** w centrum
miejscowości Kiens/Chienes.
W hotelu czekają na nas:

       i jacuzzi

      i pokoju hotelowym

6 noclegów z wyżywieniem 

5 dniowy karnet
5 dni szkolenia dla dzieci
jazda na tyczkach z pomiarem czasu
wideo analiza, sesja foto
ubezpieczenie NNW, KL, OC
transport Katowice - Chienes - Katowice
opiekę instruktorów i wychowawców

      (2 posiłki dziennie)

*Dla klubowiczów 100 zł taniej

napojów do posiłków
taxy klimatycznej ok. 1,70 € / os. / dzień

   Cena nie zawiera: 
 

       (taxa od 14 lat) 

 


