Wyjazd treningowy do Haus
Termin: 10- 14 grudnia 2022
Miejscowść: Haus im Ennstal
Stacja narciarska: Ski Amade
Zakwaterownie : Apartamenthaus
Rapplhof – www.rapplhof.at
Gastehaus Hartweger - www.urlaubbei-hartweger.at

Apartmenthaus Rapplhof: do naszej dyspozycji cały budynek składający się 5 apartamentów od 2 do
8 osobowego. Wszystkie apartamenty są wyposażone w osobne sypialnie, w pełni wyposażona
kuchnię z Kąckiem jadalnym, Flat TV, łazienki z prysznicami i WC oraz balkony lub taras. Do dyspozycji
gości jest sauna, oraz możliwość zamówienia świeżego pieczywa na śniadanie. Darmowy Internet.
Gastehaus Hartweger : do naszej dyspozycji są 2 duże ( 4-5-cio i 2 małe ( 2-3 osobowe_ apartamenty.
( cena skalkulowana przy pełnym obłożeniu apartamentów przy mniejszej ilości osób w app dopłata
+ 20 e od osoby)
Do dyspozycji Gości są apartamenty z telewizorem z płaskim ekranem i dostępem do kanałów
satelitarnych oraz balkonem z widokiem na góry. Dojazd do terenów narciarskich w ośrodku
Schladming-Dachstein zajmuje zaledwie 2 minuty.
Jasne apartamenty są urządzone w stylu alpejskim i zapewniają drewniane meble, kuchnię lub
aneks kuchenny ze zmywarką do naczyń oraz jadalnię. Każdy apartament i apartament typu studio
mieści łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Cena zakwaterowania obejmuje WiFi.

Budynki są oddalony oko 1 km od stacji kolejki gondolowej w Haus ( dojazd 3 minut samochodem) , a
zaledwie 7 minut do stacji narciarskiej w Schladming.

Koszt wyjazdu:
Osoba dorosła: 500 euro + 400 zł
Dziecko 2007- 2016 : 400 euro + 400 zł*
Młodzież 2004 - 2006 : 450 euro + 400 zł*
*Dopłata do szkolenia dla dzieci , które nie płacą całorocznej składki klubowej + 150 zł

Cena obejmuje: przejazd busami klubowymi, zakwaterowanie 4 dni w apartamentach ( pościel,
ręczniki, sprzątanie końcowe, taksa klimatyczna), 4 dni skipass, treningi na tyczkach pod opieka
trenerów – dwa treningi dziennie SL + GS, rezerwację trasy treningowej, wieczorna analiza
video, korzystanie ze SPA hotelowego, korzystanie z bezpłatnego Internetu, kaucję zwrotna za
skipass + 3 euro

Cena nie obejmuje:
Ubezpieczenia – ( dla zainteresowanych + 60 zł )
Wyżywienia ( zabieramy własne), lunch na stoku
Porannej dostawy pieczywa ( 0,50 e za bułkę)

Osoby korzystające z własnego transportu odliczają po 350 zł

Zaliczki w wysokości 200 zł lub 50 euro od osoby ( euro płatne gotówka u trenerów) prosimy
wpłacać na nasze konto do 31 października 2022 ,pozostałą kwotę w euro i w złotówkach
zabieramy z sobą.

Zaliczka w wysokości 200 zł lub 50 euro od osoby płatna u trenerów lub na nasze konto najpóźniej
do 31 października 2022:
konto złotówkowe:
Klub Sportowy „AS”
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Kossaka 6
Konto PLN

63 1750 0012 0000 0000 2640 1787

Konto euro :

SWIFT RCBWPLPW
PL 98 1750 0012 0000 0000 2640 1836

Osoby , które są zaineresowane wykupieniem ubezpieczenia prosimy o kontakt mailowy!

