
 

 
 

OBÓZ NARCIARSKO SNOWBOARDOWY 

KARNETY W CENIE 5 dni jazd 1329 zł 

 
OBOZY NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE – Zapraszamy do uczestniczenia w naszych 

obozach tematycznych w czasie których każdy będzie mógł nauczyć  się lub doskonalić swoje 

umiejętności narciarskie albo jazdy na snowboardzie. Na stoku grupy składają się z 12-15 osób 

szkolone przez profesjonalna kadrę instruktorską. W trakcie pobytu  grupy korzystają 3 razy z 

całodziennych karnetów przy hotelu Jelenovska lub na Kohutku oraz 2 razy z całodziennych 

karnetów Wośrodku narciarskim na Słowacji. Oprócz nauki organizowane są zawody, slalom, 

zadania sprawnościowe. Każdy uczestnik objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem SKI. Wszystkie 

osoby uczestniczące w szkoleniu obowiązkowo powinny posiadać kask. 
 
Miejscowość VALAŠSKÉ KLOBOUKY znajduje się w Białych Karpatach. Jest to górzysta kraina, 

doskonale przygotowana do uprawiania sportów zimowych. Blisko stąd do kompleksów 

narciarskich: Kohutek, Pustevny, Bila. Znajdują się tu wyciągi krzesełkowe i orczykowe o długości 

od 200 do 1500 m i różnorodne trasy narciarskie.. 

Hotel JELENOVSKA *** - położony jest na wysokości 640 m n.p.m. Posiada 180 miejsc 

noclegowych o bardzo dobrym standardzie. Pokoje są w większości 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i 

TV. W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, snack-bar, taras zewnętrzny z kominkiem. 

Skorzystać tu można z masaży, whirpool, fitnessu, krytego basenu, sauny, bilardu, kręglarni, stołu 

do tenisa stołowego. Przy hotelu znajduje się nowy wyciąg narciarski o długości 400 m. 

(www.jelenovska.cz) 

 
Plan wyjazdu:1.Dzień Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez przejście graniczne 

w Cieszynie do Valasske Kloubuky.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja 

2 Dzień -  6 Dzień  Realizacja programu pobytu. Nauka jazdy na nartach na wyciągu przy hotelu 

Jelenovska. Wyjazdy na narty do ośrodka narciarskiego Kohutek w miejscowości Novy Hrozenkov 

www.kohutek.cz lub do ośrodka narciarskiego na Słowacji Desna: 
http://pl.nasehory.cz/slovensko/ski-areal/beskydy-javorniky/lysa-pod-makytou/ski-park-desna/ 

powrót na obiadokolacje. Organizacja zimowych zawodów sportowych. Zawody w Ping – ponga, 

korzystanie z basenu w ośrodku, organizacja dyskotek. 

7 Dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych. 
 
Świadczenia zawarte w cenie: 

• Przejazd LUX autokarem 

• Zakwaterowanie w hotelu Jelenovska *** ( 6 noclegów ) 

• wyżywienie: 6 śniadań , 6 obiadów,  6 kolacji lub suchych prowiantów na narty 

• ubezpieczenie KL i NNW  

• opieka pilota, kadry pedagogicznej 

• codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów narciarskich i snowboardu 

• Korzystania z  basenu, organizacja dyskotek. Realizacja programu pobytu 

• 5 dniowy karnet narciarski 2 dnia w Czechach +3 dni na Słowacji 

 

 

TERMIN WYJAZDU – pierwszy tydzień ferii: 28.01.2018 - 3.02.2018 
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