SŁOWACJA ZIMOWISKO
CHOPOK SKI & SNOWBOARD CAMP EXPRESS
SKIPASS W CENIE
Penzion***„Zivka”
GRUPA WIEKOWA 12 – 19 lat
7 dni / 5 dni jazdy
DLA KOGO
Obóz na Chopoku skierowany jest dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych
narciarzy i snowboardzistów. Największy na Słowacji ośrodek narciarski Chopok-Jasna, gwarantuje
najlepsze warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardingu. Na miejscu znakomicie
przygotowane i różnorodne trasy oraz liczne wyciągi dostosowane są do potrzeb każdego
uczestnika. Oprócz zajęć codziennych na stoku, w programie wizyta w największym całorocznym
parku wodnym w centralnej Europie – Tatralandii, a także gry, zabawy. W cenie zapewniamy już
karnet narciarski na 5 dni jazdy.
GDZIE JEŹDZIMY
CHOPOK – JASNA: Największy w tej części Europy ośrodek narciarski – Jasna Tatry Niskie: Chopok
(2024 m n.p.m.), 49 km tras – 11 km czarnych nartostrad dla zaawansowanych, niemal 26 km dla
średnio zaawansowanych i 12 km łatwych, niebieskich tras; 30 km nartostrad naśnieżanych; 30
wyciągów i kolejek linowych (w tym 5 gondolowych), które są w stanie przetransportować prawie 35
000 osób na godzinę; duży snowpark dla narciarzy i snowboardzistów. www.jasna.sk/pl
ZAKWATEROWANIE :
Penzion***„Zivka” www.zivka.sk położony w Zavażnej Porubie. Będziemy zakwaterowani w
wyremontowanych pokojach 3,4,5,6 osobowych z łazienkami i TV (możliwe łóżka podwójne lub w
formie dostawki). Na miejscu restauracja, świetlica, sauna, jacuzzi, narciarnia.
WYŻYWIENIE: HB śniadania, dwudaniowe obiadokolacje. Kuchnia regionalna, europejska.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia, a kończą śniadaniem.
TRANSPORT
autokar LUX. Wyjazdy z następujących miejscowości bez dopłat: Łódź, Katowice, Piotrków Tryb.,
Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Żory, Bielsko-Biała, Gliwice. Dojazdy antenowe (realizacja
przy min. 4-5 chętnych): Lublin + 160 zł, Rzeszów + 190 zł, Gdańsk + 190 zł. Dojazdy antenowe mogą
być zorganizowane pociągiem, busem, Flix Busem lub samochodem osobowym.
UBEZPIECZENIE: Wszyscy uczestnicy objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków (NNW – 15 tys. złotych), Kosztów Leczenia za granicą (KL – 10 tys. euro), bagaż (BP – 1000
zł), Kosztów Ratownictwa (KR – 6 tys. Euro podlega pod KL).
Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego sprzęt sportowy (SS – 1000 zł)
oraz OC rzeczowe i osobowe (OC 30 tys. Euro) – 50 zł oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji z
imprezy – 2,4% ceny imprezy.
KADRA – kierownik pełniący funkcję pilota, wychowawcy-instruktorzy narciarstwa i snowboardu.
Grupy 10-15 osobowe.
KARNETY: cena zawiera 5 dniowy karnet ważny na terenie całego kompleksu narciarskiego Jasna Chopok. Karnet ten umożliwia jazdę po wszystkich trasach ośrodka po stronie północnej i
południowej i nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty od uczestnika.

PROGRAM RAMOWY:
1 DZIEŃ: wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg. rozkładu. Przejazd w okolice Liptovskiego
Mikulasza. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
2-5 DZIEŃ: śniadanie.
Wyjazdy na narty / snowboard do Centrum Narciarskiego Jasna – Chopok. Szkolenie odbywa się pod
opieką instruktorów – wychowawców. Zajęcia odbywają się każdego dnia przez ok. 6 godzin po obu
stronach góry, jak tylko warunki pogodowe pozwolą. Po godz. 16.00: powrót do hotelu, po drodze
zakupy dla chętnych w Liptovskim Mikulaszu. Wieczorem obiadokolacja i program Apres Ski, między
innymi wypad do Tatralandii (wstęp w cenie).
6 DZIEŃ: śniadanie + suchy prowiant na powrót, wykwaterowanie, spakowanie bagaży do autokaru.
Wyjazd na narty / snowboard na Chopok. Jazda do ok. godz. 16.00. Pakowanie sprzętu do autokaru.
Wyjazd. W drodze powrotnej przerwa w McDonaldzie w Liptovskim Mikulaszu (posiłek we własnym
zakresie). Wyjazd w kierunku Polski.
6/7 DZIEŃ: przyjazdy do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
PROGRAM NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
- 5 dni doskonalenia jazdy na nartach / snowboardzie - wszystkie stopnie trudności –
zapewniamy karnet narciarski na Chopoku,
- zapoznanie się z kodeksem narciarskim i dekalogiem FIS oraz ze sprzętem narciarskim /
snowboardowym – prawidłowy dobór i regulacja sprzętu pod okiem instruktorów,
- zawody narciarskie z nagrodami,
- sesje zdjęciowe podczas zajęć.
PROGRAM APRES SKI
- dyskoteki w ośrodku,
- wycieczka z wejściem do AQUAPARKU „TATRALANDIA”: kompleks 6 całorocznych basenów
termalnych, 4 całoroczne zjeżdżalnie, aquaponton do chodzenia, wodna ściana do wspinaczki,
siedzenia z masażem, wodne łóżka, wodny grzybek, perłowa kąpiel, tryskacze, prądy wodne,
wodna huśtawka, wodna siatkówka i koszykówka.
TERMIN

ILOŚĆ
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Dodatkowe Ubezpieczenie SKI (OC + sprzęt narciarski) +50 zł
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji +2,4%
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CENA PODSTAWOWA OBEJMUJE:
 5 dniowy karnet narciarski Jasna – Chopok,
 zakwaterowanie i wyżywienie jak w ofercie,
 ubezpieczenie Signal Iduna Travel (NW do 7000 zł, KL do 10 000 Euro, bagaż do 1000 zł,
Koszty Ratownictwa do 5000 Euro),
 program wg oferty,
 całodobową opiekę kadry wychowawczo-instruktorskiej,
 przejazd autokarem LUX + dojazdy do wyciągów.

CENA PODSTAWOWA NIE OBEJMUJE:

dopłat za wyjazdy z poszczególnych miast: Lublin + 160 zł, Rzeszów + 190 zł, Gdańsk + 190 zł

opcjonalnego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA SKI +50 zł/os – zalecane, obejmuje sprzęt
narciarski i OC (szkody rzeczowe i osobowe),

opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,4 % ceny imprezy.

obligatoryjnej kaucji zwrotnej 10 Euro/os (na pokrycie ewentualnych zniszczeń w hotelu,
oddawana po wykwaterowaniu).
DODATKOWE INFORMACJE
 Należy zabrać ze sobą: sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy, mały plecak, ważny
paszport lub dowód, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, strój kąpielowy, ręcznik.
 Kaski narciarskie lub snowboardowe obowiązkowe dla wszystkich uczestników.
 Prosimy o zabezpieczenie karty ubezpieczeniowej EKUZ.
 Poszczególne programy (narty, snowboard) realizowane są przy min. 10 uczestnikach .
 Organizator z powodu małej ilości uczestników zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z
wyznaczonego miasta, możliwość zmiany miejsca i godziny wyjazdu oraz środka transportu.
 Maksymalny bagaż : 1 torba podróżna lub plecak max 15 kg + bagaż podręczny + 1 para nart
lub snowboard + buty.
 Uaktualnione godziny wyjazdów i miejsca zbiórek zostaną podane na 7 dni przed wyjazdem.
 Powroty do Częstochowy, Katowic, Gliwic, Knurowa, Żor, Jastrzębia Zdrój, Bielska-Białej
odbywają się 6 dnia imprezy (tj. 02.02.18)
Ferie woj. łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, lubelskie

Rozkład jazdy - Słowacja:
Miasto
Miejsce odjazdu
TRASA GŁÓWNA – przejazd autokaru
Łódź
Ul. Karskiego - parking dla autokarów przy CH
Manufaktura
Piotrków
Ul. Sikorskiego 43,stacja „Huzar” przy zjeździe do miasta z
Tryb.
trasy DK1
Częstochow McDonalds - stacja BP przy trasie A1 kierunek Katowice,
a
McDonalds – kierunek Łódź (powrót)
Katowice
McDolands /Stacja BP przy hotelu Campanille, Al.
Górnośląska, autostrada A4 (k.Wrocław)
Gliwice
Mc Donald’s przy CH Europa Centralna ul. Pszczyńska 315

Godz. wyjazdu /
powrotu

Dopłata

08.00 / ok. 01.30

-

09.00 / ok. 01.00

-

10.30 / ok. 23.35
(6 dnia imprezy)
12.00 / ok. 22.15
(6 dnia imprezy)
12.45 / ok. 21.30
(6 dnia imprezy)
Knurów
Parking obok Dworca PKP, ul. Dworcowa 40
13.05 / ok. 20.40
(6 dnia imprezy)
Żory
Stacja LOTOS – Autostrada A1 (MOP Rowień) kierunek
13.35 / ok. 20.40
Czechy – Stacja BP – kierunek Gliwice
(6 dnia imprezy)
Jastrzębie- dworzec autobusowy ul. Sybiraków
14.00 / ok. 21.15
Zdrój
(6 dnia imprezy)
Bielskodworzec PKS, dolna płyta ul. Warszawska
15.00 / ok. 20.15
Biała
(6 dnia imprezy)
TRASY ANTENOWE (przejazd busem, Flix Busem, PKP lub samochodem os – realizacja przy min. 4-5
uczestnikach)
Lublin
Al. Zygmuntowskie, pod Halą MOSiR, obok stacji Orlen
04.00 / ok. 05.00 + 160 zł
Rzeszów
Dworzec Lokalny daw. Podmiejski
07.15 / ok. 05.00 + 190 zł
Gdańsk
Dworzec PKS
Ok. 3.30 / ok.
+ 190 zł
7.00

