Rodzinny wyjazd narciarski

Hotel & Spa Bachledówka*** 12-16.01.2022
(5 dni, 4 noclegi, 3 dni jazdy na nartach - szkolenie)

(Czerwienne obok Zakopanego)

➢ Noclegi Hotel & Spa BACHLEDÓWKA ***
To obiekt o niespotykanej na Podhalu architekturze – nowoczesnej, choć nawiązującej
do stylu góralskiego, inspirowany podhalańską tradycją i kulturą regionu, w którym
eleganckie, starannie wykończone wnętrza tworzą przytulny nastrój.

Hotel dysponuje:
▪ 43 komfortowymi pokojami. Wysoki standard wyposażenia pokoi oraz kolorystyka
utrzymana w jasnych barwach sprzyjają wyciszeniu, relaksowi. Pokoje posiadają
balkony, z których rozpościera się przepiękny widok na Tatry polskie i słowackie, jak
również Gorce, Babią Górę i Orawę.
▪ Restauracja, sala konferencyjna, klub
▪ Strefa basenowa i relaksu z krytym basenem, sauną mokrą, parową i infered oraz
jacuzzi.
▪ 2 gabinety SPA
▪ Sala zabaw dla dzieci (bilard, piłkarzyki, tv)

www.bachledowka.pl

➢ Karnet narciarski TATRA SUPER SKI*
* 96 TRAS, 19 STACJI NARCIARSKICH, 1 SUPERSKIPASS
Tatry Super SKI to największy projekt branży narciarskiej w Polsce, który łączy większość dużych Ośrodków Narciarskich
Podhala, Spisza, Beskidu i Pienin. Do dyspozycji narciarzy oddajemy 96 zróżnicowanych tras narciarskich o łącznej
długości ponad 62 km. Na jednym skipassie będzie można skorzystać z 87 różnego rodzaju kolei i wyciągów. Projekt ten
umożliwia przewóz blisko 100 tys. osób na godzinę.

▪ TATRY SUPER SKI W LICZBACH:
1 kolej gondolowa

24 koleje krzesełkowe
39 wyciągów orczykowych
17 wyciągów taśmowych

62 km tras narciarskich

www.tatrasuperski.pl

NASZA PROPOZYCJA efektywnego, zróżnicowanego i wspólnie spędzonego czasu na nartach:
Dzień II 13.01 (czw.) Jurgów Ski – idealna na pierwszy dzień, rozruch, zróżnicowane trasy „dla każdego”
Dzień III 14.01 (pt.) Białka Tatrzańska – „must have” każdego wyjazdu na Podchale ;), piątek - mało ludzi
Dzień IV 15.01 (sob.) Suche Ski – poziom trudności - średniozaawansowany, idealna na zakończenie

W trakcie dnia zapewniamy szkolenie dzieci i młodzieży.
W każdy dzień istnieje możliwość transportu z i na stok klubowymi busami

➢ Agenda wyjazdu
Dzień I

(środa 12.01)

▪ 17.00 przyjazd do Czerwienne – Hotel & Spa Bachledówka *** – zakwaterowanie
(możliwość transportu zorganizowanego przez Klub)

▪ 17.00-19.00 - obiadokolacja
▪ 19.00 -21.00 - strefa spa

pokój zabaw dla dzieci
strefa gier i zabaw
▪ 22.00 -…

- spotkanie w klubie Bachledówka, sprawy organizacyjne …;)

Dzień II - IV (czw. pt. sob. - 13,14,15.01)
▪ 7.30 - śniadanie
▪ 9.00 - 15.00 - treningi narciarskie we wspólnie uzgodnionych stacjach
narciarskich, szkolenie dzieci i młodzieży
▪ 17.00-18.00 - obiadokolacja
▪ 18.00 -19.00 - czas wolny

▪ 19.00 -22.00 - strefa relaksu, pokój zabaw dla dzieci

Dzień II (czwartek) – wieczorne wyjście do Termy Gorący Potok w Szaflarach
www.goracypotok.pl

Propozycja: Dla chętnych osób w dzień III lub IV możliwość zorganizowania kuligu z ogniskiem. Do
uzgodnienia w dzień I na spotkaniu organizacyjnym ;)

Dzień V (niedziela 16.01)
▪ 7.30 - śniadanie
▪ 09.00 - wyjazd z hotelu
▪ 12.00 - powrót do Bielska-Białej

Propozycja: W drodze powrotnej przejście malowniczą Doliną Chochołowską do schroniska
poziom: łatwy, czas: około 3 godziny

➢ Dodatkowe atrakcje okolic – polecamy:
▪ Kasprowy Wierch
▪ Gubałówka, Morskie Oko
▪ Skocznia Narciarska – Wielka Krokiew

15-16.01 Puchar
Świata w skokach
narciarskich !

▪ Schronisko Smaków – doznania kulinarne (Bukowina Tatrz.)
▪ Dolina Chochołowska

➢

Koszt wyjazdu:

Dzieci do lat 12tu
Dzieci 12-15 lat
Dorośli

Klub*
1 290
1 450
1 590

poza Klubem
1 390
1 550
1 690

*Klub –dziecko uczęszczające na całoroczne zajęcia klubowe

•
•
•
•
•
•
•

Cena zawiera:

4 komfortowe noclegi ze śniadaniem, obiadokolacją i nielimitowanym dostępem do strefy
relaksu
karnety narciarskie – 3 dni
bilet wstępu Termy Gorący Potok w Szaflarach
trening narciarski, szkolenie – 3 dni
w wypadku transportu organizowanego przez nasz Klub należy doliczyć koszt transportu 150
zł od osoby
Dzieci klubowe – transport gratis
Dla dorosłych istnieje możliwość opcji wyjazdu bez karnetu narciarskiego (koszt -200zł)
Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata 30% zadatku na konto klubowe*.
Pozostała część płatna do 31.12. Mocno ograniczona liczba miejsc!
* Brak możliwości rezygnacji z wyjazdu po 01.01.2022.

