
 
info@sportbaza.pl

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

wyjazdu, data urodzenia, numer telefonu
 

Zadatek 600 zł / osoba
 ING 78 1050 1214 1000 0090 3125 9170

 
 

 
 

 Masz pytanie? 
 Janek + 48 601 797 668

 Kasia + 48 606 464 868
 

 www.facebook.com/sportbazaklub

 

Cena

Wisła
F E R I E  R O D Z I N N E

Termin: 11 - 18.02.2023
I tydzień ferii mazowieckich

Zgłoszenia:

6 dni szkolenia na nartach
 4-5 godzin dziennie

7 noclegów z wyżywieniem
(2 posiłki dziennie)

 

Jazda na tyczkach 
treningi jazdy sportowej

 

Sesja foto, analiza wideo, 

animacje wieczorne

 
Dzieci

2650 zł
 (w wieku 4-12 lat)

Zakwaterowanie z
wyżywieniem,

karnet, szkolenie
 

Dorośli
1700 zŁ 

zakwaterowanie z
wyżywieniem

 
1250 zł* 

karnet + szkolenie
*dla chętnych 

 



Sportbaza Sp. z o.o. ul. Wczasowa 14c/1, 40-694 Katowice
 ING 78 1050 1214 1000 0090 3125 9170

Dlaczego warto?
Rodzinne ferie w Wiśle to rekreacyjny wyjazd narciarsko –
snowboardowy pod opieką profesjonalnej kadry. Wspólny Wiślański
skipass umożliwia nam jazdę na 14 ośrodkach. Stoki dobieramy do
poziomu zaawansowania uczestników szkoleń, dzięki czemu narciarstwo
jest przyjemne, a postęp łatwy do osiągnięcia. Dokładamy wszelkich
starań, aby w pełni wykorzystać spędzony z nami czas - zarówno na
stoku, jak i poza nim. 

Cena zawiera:

Szkolenie, wypoczynek i relaks w pięknej Wiśle

Willa Alpejska to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku w górach. Obiekt
dysponuje przytulnymi pokojami 2, 3 i 4 osobowymi z łazienkami. W Wilii znajduje
się salka zabaw, sala z kominkiem, czytelnia, ping-pong, bilard oraz piłkarzyki.
Wokół budynku duży ogród z placem zabaw, sauną, chatą grillową i parkingiem.
Pobyt rozpoczniemy obiadokolacją w dniu przyjazdu, a zakończymy śniadaniem
przed drogą powrotną.

7 noclegów z wyżywieniem HB
6 dniowy skipass
6 dni szkolenia grupowego
 4-5 h/ dziennie

jazda na tyczkach
video analiza, sesja foto
ubezpieczenie NNW
zajęcia wieczorne
zawody narciarskie
kulig
medale, dyplomy, upominki
taxa klimatyczna

       9:30-12:00 i 14:00-16:00

7 noclegów z wyżywieniem HB
kulig
korzystanie z sauny i jaccuzzi - 2
razy podczas pobytu w godz.
18.00 - 22.00
parking, taxa klimatyczna, wi-fi

6 dniowy skipass
6 dni szkolenia grupowego

jazda na tyczkach
video analiza, sesja foto

       2 h/ dziennie - 10:00-12:00

Dzieci - 2650 zł Dorośli - 1700 zł

Możliwość szkolenia dla
dorosłych + 1250 zł

Ceny nie zawierają transportu i kaucji zwrotnej za karnet 10 zł
 

Dla dzieci i dorosłych, którzy zaczynają przygodę z
narciarstwem proponujemy lekcje indywidualne. 

 
  


