
BIA Biała szkoła (wyjazd narciarski) 

Termin : 23.02.18 – 04.03.18 

Miejsce: ZONCOLAN, Włochy 

Cena: 1900 zł  

 

Wyjazd, organizowany przez Gminę Kolbudy,  przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbudy, którzy 

chcą doskonalić posiadane już umiejętności jazdy na nartach (szkoła podstawowa – od 4 klasy wzwyż, 

uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich - do 18 roku życia). Zajęcia narciarskie odbywać się będą 

w niewielkich grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry (instruktorzy narciarstwa). Popołudniami oraz 

wieczorami organizowane będą liczne atrakcje. 

Baza narciarska ZONCOLAN (10 min jazdy od Arta Term) położona jest w malowniczej miejscowości  
Ravascletto z której można podziwiać wspaniały widok na Alpy austriackiej i słoweńskie. 
 
Kompleks Zoncolan posiada bardzo dobre, nasłonecznione trasy sięgające do wysokości 1800m i jest 
jednym z najlepiej zagospodarowanych obiektów narciarskich w regionie Friuli Venezia Giulia.  
Trasy są zróżnicowane, zaczynając od łatwych dla początkujących, aż do trudnych dla zaawansowanych już 
narciarzy -  28 km tras zjazdowych( 2 czarne , 6 czerwonych, 3 niebieskich, 5 zielonych),  
 
Zakwaterowanie- Hotel *** GARDEL  www.gardel.it , Pokoje 2,3,4 osobowe z  łazienkami, wyposażone 
w TV,  telefon. Hotel posiada salę restauracyjną, basen saunę, świetlicę.  

    
          
 
Program wyjazdu 
 
Dzień 1  Wyjazd z Kolbud (godz. 20:00) 
Dzień 2  Przyjazd do Włoch w godz. popołudniowych.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, czas na 
odpoczynek. 
Dzień 3-8 Pobyt w Arta Terme. Jazda na nartach z instruktorami. 
Dzień 9 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd do Polski około godziny 10.00  
Dzień 10 Przyjazd na miejsce zbiórki o godz. 6.00 
 
wyżywienie 
3 posiłki dziennie: śniadania bufet, lunch pakiet na stok, obiadokolacja z dań do wyboru, woda, bufet 
sałatkowy.  
 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą śniadaniem w dniu wyjazdu oraz 
suchy prowiant na drogę powrotną  
 
 
 
 



 
Program  turystyczno- krajoznawczy - sportowy – kulturalny 
- codzienna jazda i szkolenia narciarskie  prowadzone przez doświadczonych 
instruktorów. 
- 6 x wejście na basen,  
- piesze wycieczki po okolicy.                                                                                                                                            
 
Świadczenia w cenie  

 Włochy –zakwaterowanie, hotel 3*, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie - 3 posiłki dziennie, śniadania bufet, obiadokolacja z dań do wyboru, bufet sałatkowy, 
lunch  pakiety  z sokiem  na stok oraz suchy prowiant na drogę powrotną  

 opiekę instruktorów narciarskich   

 opiekę wychowawców  

 6 dniowy skipass –Kompleks  Zoncolon  
            Ski pass obejmuje jazdę 28 km tras zjazdowych( 2 czarne , 6 czerwonych, 3 niebieskich, 5 zielonych), 

 codzienny dowóz na stok ( ski bus spod hotelu ) 

 ubezpieczenie Signal Iduna : NNW-7000 PLN , KL -10000EUR , bagaż -800 PLN, KR -6.000EUR, sprzęt 
sportowy–3.000 PLN, OC – 30.000 EUR 

 Program sportowy  

 transport autokarem z WC, DVD, café barem i klimatyzacja. 
 

Cena nie obejmuje : suchego prowiantu na dojazd do Włoch 
 

Cena: 1900 zł 

Płatność bezzwrotnej zaliczki (500 zł) do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Płatność pozostałej kwoty: do dnia 12 lutego 2018 r. 

UWAGA: Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje na stoku jazda w kasku ochronnym. 

Proponowane  kieszonkowe 100 EUR (posiłki i toalety podczas przejazdu, dodatkowe napoje etc.) 

Konieczny paszport lub dowód osobisty oraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(bezpłatnie wystawiana przez Narodowy Fundusz Zdrowia). 

Bliższych informacji udziela oraz zapisy prowadzi: 

Henryk Skwirowski (tel. 508 071 415). 

 
 
 

 


