OFERTA NARCIARSKIEGO WYJAZDU INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWEGO DLA
PRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW FIRMY – SLOWACJA – ORAVICE
(hotel ***, narty, źródła termalne, dyskoteka, pub, bilard)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowonarciarskiego w miesiącu grudniu 2012 roku do Oravice - atrakcyjnego regionu narciarskiego
w Słowackich Tatrach, posiadającego tereny narciarskie o zróżnicowanym poziomie i skali
trudności, oferującego trasy zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących narciarzy.
Podczas organizowanych przez nas imprez zapewniamy szkolenie dla początkujących i
zaawansowanych narciarzy, testy nart i zawody narciarskie w slalomie gigancie. Zapewniamy
opiekę doświadczonych pilotów, instruktorów narciarstwa oraz atrakcyjny program narciarski
jak i rekreacyjny: wyjścia na basen, do dyskotek i pubów, kasyn, zwiedzania okolicznych
atrakcji turystycznych.
Cena netto* oferty, od 225 Euro, od osoby zawiera:
- 3 noclegi w 2-3 osobowych pokojach hotelowych ** i *** kategorii z łazienką lub prysznicem,
TV/Sat, telefonem, w terminie 6 - 9 lub 13 - 16 (czwartek-niedziela) grudnia 2012 roku (44
osoby)
- wyżywienie HB: 3 śniadania i 3 obiadokolacje w hotelu
- wstęp do źródeł termalnych po nartach
- 2 gorące przekąski na stoku – piątek i sobota: godz. 14-15, limit 15 Euro
- szkółkę narciarską dla początkujących i zaawansowanych …
- zawody na śniegu – narciarskie, saneczkowe lub snowtubingowe, sobota godz. 15.00
- opiekę pilota/rezydenta, instruktora narciarstwa …
- przejazd autokarem barek, TV, Video, DVD, WC) na trasie (Kraków – - Kraków) – 166 km –
4 godziny w jedną stronę
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (2500,00 Euro), kosztów
leczenia (10 000,00 Euro), odpowiedzialności cywilnej na osobie OC/O (25 000,00 Euro) i
rzeczy OC/R (2500,00 Euro) oraz ryzyka uprawiania narciarstwa w TU Allianz S.A.
- obsługa wybranych imprez – zawody narciarskie, wyjścia do dyskoteki
Świadczenie płatne dodatkowo, ceny netto od osoby:
- dopłata za jedynki
- całodniowy skipass na Oravice – cena 16 Euro
- wstępy do dyskoteki
- dodatkowy wstęp do Aquaparku – karnet jednodniowy 18 Euro
* niniejsza oferta

nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli (w ramach
tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w
wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku organizacji szkoleZnia, konferencji,
organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Słowacja – Oravice

Nowoczesny ośrodek Thermal Oravice oferuje unikalne połączenie jazdy na nartach i relaks w
basenach z wodą termalną. Ośrodek posiada stoki narciarskie ze sztucznym śniegiem oraz
nowoczesny, czteroosobowy wyciąg krzesełkowy z podgrzewanymi siedzeniami, jedyny taki na Słowacji.
Dolna stacja krzesła znajduje się obok wejście do kompleksu źródeł termalnych, który dysponuje
otwartymi i krytymi basenami o temperaturze 28-30 stopni Celcjusza. Dla narciarzy przygotowane
są trasy o łącznej długości 6 km w tym dwie rasy, po 1200 i 1300 m. Ośrodek leży na wysokości od
785 do 1055 m npm. Różnica wzniesień to 270m. Do dyspozycji narciarzy jest 5 wyciągów, w tym
1 krzesełkowy, 3 orczykowe i 1 taśmowy.

Nowoczesny thermalpark THERMAL ORAVICE zlokalizowany jest u podnóża Tatr Zachodnich, 35 km
od Zakopanego. Z głębokości 1611 m wypływa naturalna woda termalna o temperaturze 58 ºC
wykorzystywana do napełniania basenów o łącznej powierzchni aż 1545 m2. Jest ona wysoko
zmineralizowana, sodowo-wapienno-magnezowo-siarkowa z dużą zawartością żelaza. Baseny
zawierają wiele różnych atrakcji – sztuczne fale wodne, jacuzzi, gejzer, strumienie masujące, grzyb
wodny , a także natryski. W obiekcie znajdują się szatnie z przebieralniami, restauracje, bistro,
kawiarnia, kawiarnia letnia z ogródkiem, duży basen sportowo-relaksacyjny, duży i mniejszy basen
relaksacyjny, basen do kąpieli chłodzącej, sauna oraz pomieszczenie do masażu. Dla zmęczonych
kąpielami przygotowaliśmy pomieszczenia z leżakami. System wejść do basenów umożliwia
kąpiel przy każdej pogodzie i o każdej porze roku. Baseny są zatem czynne 12 miesięcy w roku.
Każdy odwiedzający otrzymuje przy wejściu “zegarek”, w którym jest ukryty elektroniczny chip. Przy
użyciu tego zegarka automatycznie otworzycie Państwo swoją szafkę i "zapłacicie" za obiad w barze lub
za kawę w kawiarni . Po zakończeniu pobytu wszystko uregulujecie jednym rachunkiem płatnym w
kasach ośrodka.

Ośrodek oferuje komfortowe zakwaterowanie w pensjonacie w centrum SKI ORAVICE, położonym
zaledwie kilka metrów od parku wodnego. Wyposażenie pokoi w pensjonacie nie może zawieść
wymagających klientów. Pensjonat zlokalizowany jest przy końcu tras narciarskich i jedynie 5
metrów od dolnej stacji kolei linowej. Zakwaterowanie w przestronnych pokojach dla 2 lub 3
osoobowych, posiadających TV/Sat, WC, prysznic, Wi-fi.

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU:
czwartek
godz. 14.00 wyjazd autokaru z Krakowa (podczas jazdy prezentacje, filmy – DVD)
godz. 18.00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.00 obiadokolacja w hotelu
godz. 21.00 podział na grupy, omówienie programu, tras rejonu, teoria narciarstwa
godz. 22.00 dyskoteka
piątek
godz. 09.00 śniadanie
godz. 09.00 jazda na nartach z instruktorem dla początkujących i zaawansowanych,
godz. 10.00 narty biegowe lub zajęcia na śniegu (snowtubing) lub Aquapark (dla osób nie
jeżdżących na nartach)
godz. 14.00 gorąca przekąska na stoku
godz. 18.00 powrót do hotelu …
godz. 18.30 dla chętnych jazda nocna
godz. 20.00 kolacja …
godz. 22.00 dyskoteka
sobota
godz. 09.00 śniadanie
godz. 09.00 jazda na nartach z instruktorem dla początkujących i zaawansowanych, dla
osób nie jeżdżących na nartach narty biegowe lub sanki …
godz. 14.00 przekąska na stoku
godz. 14.00 zajęcia i zawody integracyjne na śniegu (m.in. narciarski slalom gigant lub
wyścigi snowtubing lub sanki)
godz. 18.00 powrót do hotelu …
godz. 18.30 dla chętnych jazda nocna
godz. 20.00 uroczysta kolacja …
godz. 21.30 podsumowanie zawodów, rozdanie nagród
godz. 22.00 dyskoteka
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjazd do Krakowa
godz. 14.00 przyjazd do Krakowa, zakończenie imprezy
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:
Biuro Turystyki Aktywnej I Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

