
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12–18 lat na
ZIMOWISKO SPORT TEAM ITALIA

TARVISIO WŁOCHY 
15.02–22.02.2020

8 dni w pięknym włoskim ośrodku, minimum 5 godzin dziennie na stoku,   
dla chętnych jazda sportowa na tyczkach z trenerami TN Warszawa.

W PROGRAMIE:
•  min. 5 godzin dziennie jazdy na nartach  

lub snowboardzie, w tym szkolenie  
i doskonalenie jazdy oraz jazda dowolna  
pod opieką instruktorów. 

•  dla chętnych możliwość dołączenia  
do treningów slalomu z trenerami  
TN Warszawa z wideorejestracją. 

• funpark dla snowboardzistów
• gry świetlicowe
•  pokaz profesjonalnego przygotowania 

sprzętu

Zapisy/informacje: 
Marcin Michalik, e-mail: biuro@2zywioly.pl; tel. 601 225 686



REZERWACJA I PŁATNOŚCI
aby zapisać dziecko na obóz należy:

1)  wysłać e-maila zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@2zywioly.pl;
2)  przesłać zadatek w wysokości 1000 pln. na konto 2 Żywioły Marcin Michalik  

nr konta:  04102010680000190200028563
      tytułem: WŁOCHY FERIE; imię i nazwisko dziecka;
3)  wypełnić otrzymaną Kartę Kwalifikacyjną (do dostarczenia przed wyjazdem);
4)  Dopłatę w wysokości 350 pln należy dokonać na min. 30 dni przed wyjazdem. 

Kwota w euro gotówką w dniu wyjazdu.
5)  Na wyjazd należy posiadać paszport, legitymację szkolną i dokument EKUZ  

(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

ZAKWATEROWANIE/WYŻYWIENIE:  
Hotel  Albergo Al Sole *** 
https://www.albergoalsole.net/en/hotel/   
• pokoje 2–5 osobowe z łazienkami.  
•  3 posiłki dziennie: śniadanie, drugie 

śniadanie na stoku, obiadokolacja. 

Hotel  Albergo Al Sole to kameralny 
obiekt z wyśmienitą kuchnią, doskonałe 
miejsce do odpoczynku po całodziennych 
zmaganiach na stoku.

UCZESTNICY 
Wiek 12–18 lat

TRANSPORT
Autokar – czas jazdy około 13 godzin 

UBEZPIECZENIE
NNW SKI, koszty leczenia, OC

Turnus: 15–22.02.2020

Koszt:  1350 pln./os. + 500 euro/os.

CENA OBEJMUJE: 
•  zakwaterowanie i wyżywienie 
•  opiekę całodobową wychowawców i instruktorów
•  skipass 6 dni
•  dojazd autokarem
•  ubezpieczenie NNW, KL, OC

Wyjazd organizujemy wspólnie z Towarzystwem Narciarskim Wojtka Fica,  
utytułowanego zawodnika kadry narodowej w narciarstwie oraz rekordzisty świata  
w SKI MARATONIE.



Tarvisio
Tarvisio to stara wioska w Alpach. 
Ośrodek oferuje 25 km tras zjazdowych 
o różnym stopniu trudności, funpark  
i jazdę nocną. 14 wyciągów, w tym  
2 gondole i 7 kanapowych pozwalają 
cieszyć się jazdą bez kolejek. Tarvisio  
to kameralny ośrodek, na trasach nie ma 
tłoku, dzięki czemu możemy najeździć  
się do woli. Przerwy możemy spędzić  
w gustownych restauracjach, w których 
ceny to 50 proc. w porównaniu  
do innych włoskich kurortów.


