
               HORN – narty i deska  

           zaprasza dzieci i młodzież na obóz narciarsko-snowboardowy do Francji 

                              Valfrejus – Trzy Doliny 
                                                           
  
                                          13.01.2012 – 22.01.2012

• Zapewniamy:  
• transport komfortowym autokarem
• zakwaterowanie w trzy gwiazdkowych apartamentach 4,6 osobowych w 

Valfrejus składających się z pokoju dziennego oraz jednego lub dwóch pokoi 
sypialnych. Każdy apartament wyposażony jest w łazienkę, toaletę oraz aneks 
kuchenny. Zjazd na nartach możliwy jest niemal pod same drzwi

• wyżywienie: śniadania, obiadokolacje, lunch pakiet na stok 
• 6-dniowy karnet narciarski ( dwa pierwsze dni jeździmy w Valfrejus, cztery 

następne w Trzech Dolinach )
• szkolenie instruktorskie w zakresie narciarstwa zjazdowego i snowboardu
• opiekę wychowawczą
• opiekę lekarską
• ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże (KL, NNW,  Koszty 

Ratownictwa, bagaż )
• ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna Ski ( OC, sprzęt sportowy ) 

          Program obozu, oprócz oczywiście całodziennej jazdy w górach, to:   
• wykłady teoretyczne i filmy szkoleniowe z zakresu narciarstwa i snowboardu
• analiza wideo jazdy technicznej uczestników 
• a wieczorami zapraszamy na nasze hornowskie śpiewanki z gitarą przy 

świeczce

Cena obozu wynosi 2500 zł     

             



Valfrejus  - tu mieszkamy i jeździmy pierwszego i drugiego dnia. 
Przepięknie zlokalizowana miejscowość położona w otoczeniu lasów modrzewiowych, usytuowana 
nieopodal włoskiej granicy na wysokości 1550 m. 12 nowoczesnych wyciągów, zróżnicowane trasy 
narciarskie o przewadze łatwych i średnio trudnych, możliwość jazdy w głębokim śniegu czynią 
Valfrejus niezwykle atrakcyjnym miejscem dla amatorów sportów zimowych. W sam raz na 
pierwsze dwa dni naszego pobytu  przeznaczone głównie na rozjeżdżenie się i przypomnienie sobie 
wszystkiego, co uczyliśmy się w zeszłym roku na stokach w Austrii.  Wspaniałą atrakcją jest 
trzynasto kilometrowa trasa Jeu, biegnąca z Punta Bagna 2737 m. do Valfrejus tuż obok bunkrów z 
okresu drugiej wojny światowej należącej do znanej alpejskiej linii Maginota. Oczywiście nie 
brakuje tu również snowparku, a dla zaawansowanych kilku trudnych zjazdów oraz specjalnie 
przygotowywanych tras z muldami.

                                                                                                                                 



               
Trzy Doliny ( Les Trois Vallees ) - trzeci, czwarty, piąty i szósty dzień w górach. Położony w sercu 
Alp, największy obszar narciarski na świecie! Przez wielu uznawany również za najpiękniejszy i 
najbardziej nowoczesny ośrodek narciarski w Europie. 334 stoki oferują w sumie przeszło 600 
kilometrów nieograniczonego, narciarskiego szaleństwa. 200 wyciągów łączy ze sobą trzy wielkie, 
wspaniałe doliny w sposób nieskomplikowany i łatwy do poruszania się na nartach. W obszar 
Trzech Dolin dowozić nas będzie autokar,  który mamy na miejscu do dyspozycji.  Przygodę w Les 
Trois Vallees zaczynać będziemy od stacji narciarskiej Orelle położonej jedynie 18 kilometrów od 
Valfrejus. Dzięki gondoli Les 3 Vallees Express szybko przeniesiemy się do pierwszej, największej 
doliny z najwyżej położoną stacją narciarską w Europie – Val Thorens -  2300 m. Karnet, z którego 
będziemy korzystać obejmuje pierwszego dnia obszar Val Thorens – Orelle – 150 km tras, drugiego 
i trzeciego dochodzi do tego rejon Les Menuires – 300 km tras, a czwartego dnia karnet obejmuje 
całe Trzy Doliny. Jazda na lodowcu, pokonywanie różnicy poziomów 2600 m, liczne parki zabaw, 
niezwykle szerokie trasy doskonałe do nauki jazdy nowoczesną techniką carvingową, a przede 
wszystkim nieograniczone, niezapomniane widoki  sprawiają, że każdy może poczuć się tu jak w 
prawdziwym narciarskim raju.



Uczestnicy którzy będą chcieli z nami pojechać muszą znać podstawy jazdy na 
nartach, to znaczy umieć zjeżdżać łatwymi trasami i poruszać się wyciągiem 
orczykowym. W zależności od ilości chętnych ( maksymalnie 36 osób ) pierwszego 
dnia przeprowadzony będzie podział na grupy narciarskie. Kryterium podziału będzie 
poziom zaawansowania i sprawności ogólnej uczestników. Grupa snowboardowa 
będzie jeździła z instruktorem snowboardu  po zgłoszeniu się minimum ośmiu 
chętnych. W przypadku braku ósemki deskarze będą przydzieleni do grup 
narciarskich.

Jak zapisać się na obóz 
• pobrać ''zgłoszenie na obóz'' - załącznik, wypełnić i wysłać mailem 
• wpłacić zaliczkę w wysokości 1000 zł na konto

Numer rachunku: ING Bank Śląski 48 1050 1025 1000 0090 7084 0153
w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka

• Uwaga: w związku z koniecznością wpłat zaliczek za apartamenty 
rezerwacje miejsc można dokonywać wyłącznie do dnia 25.11.2012 !!! 

Lista rzeczy do zabraniana na obóz:
• ważny paszport lub dowód osobisty
• sprzęt narciarski lub snowboardowy ( najlepiej w pokrowcu )
• ubiór na narty ( kombinezon, 2 czapki, rękawiczki narciarskie )
• ciepłą odzież i bieliznę
• kask - obowiązkowy!
• gogle
• okulary przeciwsłoneczne
• krem ochronny z filtrem
• pościel
• mały plecak jako bagaż podręczny z jedzeniem i piciem na drogę
• kwotę  60  Euro,  jako  depozyt,  pobieraną  w  dniu  wyjazdu  po  podstawieniu 

autokaru, zwracaną  przy braku jakichkolwiek usterek bądź zniszczeń w dniu 
powrotu do kraju 

Wyjazd: 13.01.2012 z Warszawy
Powrót: 22.01.2012 do Warszawy 
Miejsce i godzina zbiórki podane zostaną najpóźniej do 25.11.2012

                                
Szczegółowych informacji udziela Piotr Klajda - tel. 601392033

Firma Horn - Usługi Turystyczne Piotr Klajda
ul. Ks. Trojdena 13 m.90
02-109 Warszawa
fax: 228226111
www.horn.turystyka.pl
e-mail: horn.klajda@gmail.com

http://www.horn.turystyka.pl/

