
 

 

                  Francja 2012                                                      Austria 2011

                   Firma HORN 
                                        
                                       zaprasza dzieci, młodzież jak i rodziców
                                        na wyjazd narciarsko – snowboardowy 
                                      

                                      Filzmoos - Austria 
  
                                                   25.01.2013 – 03.02.2013      

Zapewniamy:
• zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych Hotelu Alpenkrone**** 

w Filzmoos - Salzburger Land.
• wyżywienie: śniadania w formie bufetu i obiado-kolacje z czterech dań
• transport autokarem klasy LUX z Warszawy do Filzmoos ( ok. 1015 km )

 i z powrotem. Autokar jest wyłącznie dla naszej grupy.
• codzienne dojazdy autokarem do jednych z najlepszych ośrodków narciarskich 

w Austrii:
- Schladming - gospodarz narciarskich mistrzostw świata 
w narciarstwie alpeiskim w 2013 roku. 
- Ramsau z lodowcem Dachstein 2700 m
- Flachau - rodzinne miasteczko słynnego „Terminatora” Hermana Maiera
- Gasteinertal i Grossartal z takimi kurortami jak Bad Gastein
i Bad Hofgastein 

• 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 ) 

         



         Cena wyjazdu dla dzieci i młodzieży wynosi 2200 zł plus opłata za karnet.

         Cena 6 - dniowego karnetu narciarskiego „SKI AMADE” obejmującego 
         270 wyciągów i 860 km tras narciarskich wynosi:

– 107 Euro dla dzieci z rocznika 97 i młodsi
– 168 Euro dla młodzieży z rocznika 96, 95, 94  

         Cena wyjazdu dla rodziców wynosi 1900 zł plus opłata za karnet 218 Euro.
         Cena dla rodziców nie obejmuje szkolenia narciarskiego.
         
Uwaga: w związku z koniecznością wpłat zaliczek za pokoje rezerwacji miejsc 
można dokonywać wyłącznie do dnia 05.12.2012 !!!         
       

        
Hotel Alpenkrone**** jest malowniczo położony na wysokości 1057 m w spokojnej 
okolicy, ponad miasteczkiem Filzmoos. Z jego okien roztaczają się przepiękne 
widoki na góry. Pokoje wyposażone są w łazienkę, telefon, TV.    

Restauracja w hotelu Alpenkrone serwuje potrawy kuchni austriackiej i 
międzynarodowej.  



Hotel ten oferuje spa z krytym basenem, sauną i gabinetem masażu.

W Hotelu Alpenkrone znajduje się pokój zabaw dla dzieci, stoły do gry w tenisa 
stołowego i bilarda oraz sala telewizyjna i sala wideo.

           
            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

         
          Dla chętnych wyjazd do Parku Wodnego „ Therme Amade” z wieloma 
atrakcjami takimi jak liczne zjeżdżalnie, sztuczne fale itp. Cena wejścia na 4 godziny 
dla dzieci rocznik 97 i młodsi to 9,90 Euro, a dla starszych 14,90 Euro.
          
         
          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 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



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
• mały plecak jako bagaż podręczny z jedzeniem i piciem na drogę
• kostium kąpielowy na basen

Wyjazd: 26.01.2013 z Warszawy
Powrót: 03.02.2013 do Warszawy 

Miejsce i godzina zbiórki podane zostaną najpóźniej do 20.12.2013
                                

Szczegółowych informacji udziela Piotr Klajda - tel. 601392033

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

 
   

 

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

