„Otevírání sezóny na Kitzu..“
Termín: 15.-19.11.2017
Cena: 4 690,(3 dny zážitkové výuky carvingu s lektorem a majitelem lyžařské školy Sherpa Ski
School, Petrem Wagnerem, Robertem Ochmanem – prvním účastníkem FIS Carving
Cupu za ČR. Videocoaching + rozbory materiálu, informace o biomechanice a jejím
vlivu na dnešní moderní trendy v lyžování, pro každého účastníka certifikát o účasti).
Prožitková výuka carvingu, fun carvingu, race carvingu.
Lyžařská akademie pro všechny lyžaře a lyžařky.
Videorozbory. Konzultace materiálu na další sezónu.
Lokalita: Europaregion - Kitzsteinhorn
Ubytování: Kaprun, pension Baranek.
Možno domluvit dopravu 9ti místným vozem.
S láskou vedený český penzion přímo v městečku Kaprun.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje se snídaní, více lůžkové apartmány (3,4) s vlastní kuchyňkou.
Každý z pokojů má vlastní balkón s překrásným výhledem, koupelnou, wc, wifi, českou TV a
dalším. K dispozici lyžárna s vysoušečem bot, jídelna, klubová místnost, finská sauna
s infračervenou kabinou a relaxační místností, parkoviště před domem.
Popis ubytování:
Typ A – dvoulůžkový pokoj se snídaní,
Typ B – studio pro 2-3 os. s kuchyňkou, možnost přistýlky,
Typ C – apartmán pro 3-4 os. s kuchyňkou, vana nebo sprcha.
Cena ubytování při plné obsazenosti daného typu ubytování:
Typ A – 68 E /noc.
Typ B – 60 E / noc (2 osoby), 74 E / noc (3 osoby).
Typ C – 86 E / noc (3 osoby), 98 E / noc (4 osoby).
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Stravování:
Snídaně formou bufetového stolu (Typ A) je zahrnuta v ubytování.
Možnost zajištění večeře formou výběru z menu ve vedlejší restauraci.
V ceně není zahrnuto:
Doprava – možnost domluvit spolujízdu s ostatními účastníky přes email,
strava Typ B, C, skipas (3 denní 115 E), pojištění – doporučujeme uzavřít.
Ubytování a jeho nabídku vám rádi zprostředkujeme po emailu.
Podmínky:
- na místě se hradí 1,10,- €/ osobu nad 15 let /den,
- závěrečný úklid studia, apartmánu není v ceně,
- snídaně studio/apartmán: dospělá osoba 7 EUR, dítě do 10 let 4,5 EUR,
- platbu v českých korunách v celé výši 4 490,- zasílejte na účet: 199230347/0300,
v.s. vaše rodné číslo v desetimístné podobě, vaše iniciály na níže uvedený email.
- doplatek zbylých částek se řeší v hotovosti v EUR v místě pobytu.
Adresa ubytování:
Kellnerfeldstrase 19, 5710 Kaprun, Rakousko,
více informací na: www.leogang.cz, Pension Baranek Kaprun.
GPS…N 47° 15´57.67
......…E 12° 45´7.69

na lyžování s vámi se těší
Ing. Petr Wagner
info@skicamp.cz
www.skicamp.cz

Skicamp.cz si vyhrazuje právo na změnu z důvodu nenaplnění kapacit. Akce se uskuteční při
min. počtu 8 přihlášených. V případě zrušení ze strany účastníka z jakéhokoli důvodu je
platba (záloha) brána jako storno poplatek.
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