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SŁOWENIA

Kranjska Gora
Kranjska Gora – miasto położone na północno-zachodnim krańcu
Słowenii w Alpach Julijskich, niedaleko włoskiej i austriackiej granicy. Jest
uznanym i najstarszym ośrodkiem narciarskim Słowenii. Odbywają się
tam zawody pucharu świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn, które
macie Państwo okazję oglądać na żywo podczas naszego wyjazdu – oferta
zawiera wstęp na zawody.
Stoki narciarskie są połączone przez system 5 wyciągów krzesełkowych i
13 wyciągów orczykowych.
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SŁOWENIA

Kranjska Gora
Grand Hotel Prisank
****

Grand Hotel Prisank usytuowany jest w odległości około 100 metrów od
stoków narciarskich w samym centrum miejscowości Kranjska Gora, przy
głównej promenadzie.
Oferuje on komfortowo urządzone pokoje z widokiem na góry i darmowym
dostępem do Internetu.
Pizzeria Napoli zaprasza Gości na świeżo wypiekane pizze. W herbaciarni
London można spróbować słodyczy domowej roboty. Irlandzki pub Legende
oferuje słynne na całym świecie piwa. Można tu także zagrać w bilard.

Oferta obejmuje:
 Przejazd komfortowym 46-cio miejscowym autokarem.
 5 noclegów w pokojach dwuosobowych w opcji all inclusive.
 możliwość bezpłatnego korzystania z basenów i stref wellness 4 innych
hoteli należącej do tej samej sieci – dwa z nich znajdują się w
bezpośrednim sąsiedztwie.
 4-dniowy ski-pass.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Bilet wstępu na zawody pucharu świata w narciarstwie alpejskim
mężczyzn.
 Wspólne wieczorne wyjście na koncerty i imprezy towarzyszące FIS After
Party.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
 Fotoreportaż z imprezy.
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SŁOWENIA

Kranjska Gora

Hotel Larix****
Hotel Larix jest położony u podnóża stoku narciarskiego w miejscowości
Kranjska Gora. Obiekt oferuje widok na panoramę gór i bezpłatny dostęp
do Internetu. Do dyspozycji Gości są też 4 sauny, kryty basen oraz wanna z
hydromasażem. Na terenie hotelu znajduje się również kasyno.
Dodatkowo macie Państwo możliwość bezpłatnego korzystania z basenów
i stref wellness 4 innych hoteli należącej do tej samej sieci.
Oferta obejmuje:
 Przejazd komfortowym 46-cio miejscowym autokarem.
 5 noclegów z trzema posiłkami w pokojach dwuosobowych.
 4-dniowy ski-pass.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Bilet wstępu na zawody pucharu świata w narciarstwie alpejskim
mężczyzn.
 Wspólne wieczorne wyjście na koncerty i imprezy towarzyszące FIS
After Party.
 Wycieczkę w rakietach śnieżnych do eskimoskiej wioski oraz
powitanie oficjalnym drinkiem Eskimo i przekąską.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
 Fotoreportaż z imprezy.
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SŁOWENIA

Maribor Pohroje

Maribor Pohorje to największy ośrodek sportów zimowych w Słowenii,
a także najdłuższy oświetlony stok. Doskonałe połączenie stoków
narciarskich, najwyższej klasy wellnes-spa i pięknej okolicy. Narciarze
biegowi znajdą tu dla siebie, blisko 40 km tras. Centrum sportów
zimowych, jakim bez wątpienia jest Maribor Pohorje, to również
wieloletni gospodarz rozsławionego wśród miłośników białego
szaleństwa Pucharu Świata Kobiet w narciarstwie zjazdowym.
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SŁOWENIA

Maribor Pohroje

Hotel Arena****S

Hotel Arena szczyci się malowniczą lokalizacją na łonie natury, u podnóża gór
Pohorje, w pobliżu stoków narciarskich, 10 minut jazdy od centrum Mariboru.
Jasne i komfortowe pokoje w hotelu Arena są doskonałym miejscem na
pobyt zarówno dla miłośników sportu, biznesmenów, wczasowiczów, jak i
rodzin. Na chwile pełne relaksu zapraszamy do doskonale wyposażonego
hotelowego spa i centrum odnowy biologicznej, jak również na duży taras
słoneczny ze wspaniałym widokiem na Snežni Stadion i lasy łańcucha
Pohorje.
Hotel Arena oferuje salę konferencyjną z miejscami dla 60 osób i różnorodne
restauracje.

Oferta obejmuje:
 Przejazd komfortowym 46-cio miejscowym autokarem.
 5 noclegów w pokojach dwuosobowych.
 Codzienne wejście do położonego obok kompleksu SPA z basenem.
 Codzienne wejście do Wellness Center Arena.
 Bezpłatny internet.
 Śniadanie i kolacja w hotelu, lunch na stoku.
 Pakiet alkoholi na 5 wieczorów (po 5 dużych piw lub po 5 porcji
mocniejszego alkoholu (tequila, wódka, whiskey) lub 10 kieliszków wina na
każdy wieczór).
 4-dniowy ski-pass.
 Szkolenie narciarskie/snowboardowe (2 instruktorów + Piotr ).
 Organizację zawodów narciarskich z nagrodami, dyplomami i medalami.
 Wspólne zabawy (do wyboru XXL piłkarzyki, nocne zjazdy na sankach,
spacery z pochodniami, pieczenie jabłek i kiełbasek przy ognisku, XXL narty)
 Wynajem sprzętu – narty/snowboardy, kije, kaski, buty.
 Ubezpieczenie z pakietem SKI i sport.
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 Fotoreportaż z imprezy.

