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Lokalizacja: Lokalizacja: Lokalizacja: 

Region narciarski:Region narciarski:Region narciarski:
Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida,Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida,Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida,
Marilleva - łączna długość tras 150 km!Marilleva - łączna długość tras 150 km!Marilleva - łączna długość tras 150 km!

Zakwaterowanie - do wyboru:Zakwaterowanie - do wyboru:Zakwaterowanie - do wyboru:
Hotel  Cristina **** Wellness & RelaxHotel  Cristina **** Wellness & RelaxHotel  Cristina **** Wellness & Relax

www.hotelcristinapinzolo.itwww.hotelcristinapinzolo.itwww.hotelcristinapinzolo.it

Hotel Collini *** hotel & spaHotel Collini *** hotel & spaHotel Collini *** hotel & spa

Hotele położone są blisko siebie,Hotele położone są blisko siebie,Hotele położone są blisko siebie,
dzieli je odległość ok. 160 m. dzieli je odległość ok. 160 m. dzieli je odległość ok. 160 m. 

- Rodzinna atmosfera

- Położony w centrum miasteczka, 300 m od wyciągu

- Nowe centrum odnowy biologicznej, dostępne jest
  wyłącznie dla Gości hotelowych.

2
  SPA o łącznej powierzchni 150 m  gwarantuje relaks
  i wypoczynek: w basenie z jacuzzi, bio saunie,
  saunie na podczerwień, łaźni tureckiej i gabinecie masażu.

www.hotelcollini.itwww.hotelcollini.itwww.hotelcollini.it

- Rodzinna atmosfera

- Doskonała kuchnia

- Wyciągi narciarskie znajdują się w odległości 200 metrów
  od hotelu i są połączone bezpośrednio z nowymi wyciągami
  z Madonna do Campiglio (Ski Area).
  Z hotelu do centrum miasteczka jest 200 m. 

- W hotelu znajduje się centrum odnowy biologicznej.
   Jest to strefa z saunami i atrakcjami wodnymi,
   przeznaczona wyłącznie do relaksu i odnowy biologicznej
   – dla rodzin i miłośników odpoczynku.

Termin:Termin:Termin:

PinzoloPinzoloPinzolo



Program wyjazdu przewiduje szkolenie 
narciarskie pod okiem wykwalifikowanej kadry 
Szkoły Narciarskiej Family Life. 

SZKOŁA NARCIARSTWA FAMILY LIFE
Na szkolenie narciarskie zapraszamy dzieci od 3. 
roku życia. Naukę jazdy na desce rozpoczynamy w 
wieku 8 lat.
Grupy dobieramy na podstawie umiejętności oraz 
wieku.

LICZEBNOŚĆ GRUP
ź grupy dziecięce: od 2 do 6 osób
ź grupy młodzieżowe oraz dorośli: do 8 osób

Szkolenie odbywa się każdego dnia od 10.00 do 
16.00 z godzinną przerwą na lunch.
Uczestnicy mogą spróbować swoich sił
w zawodach narciarskich i snowboardowych. 
Każdy z nich otrzyma pamiątkowe gadżety, 
dyplomy i medale.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników. Wszystkie 
dzieci, które pozostają pod naszą opieką na 
stoku, otrzymują kolorowy znacznik oraz 
identyfikator. 

NIANIA NA STOKU

Szkolenie narciarskie to dla małych narciarzy 
duży wysiłek fizyczny, dlatego każdego dnia, na 
najbardziej zmęczone dzieci, w Strefie Family Life 
będzie czekała niania. Niania zapewni opiekę, 
poczęstuje ciepłą herbatą, a w razie potrzeby 
pomoże dzieciom w wyjściu do toalety.

Oferujemy również opiekę maluchom, które 
dopiero w przyszłości rozpoczną swoją przygodę z 
narciarstwem.
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Profesjonalni instruktorzy!
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SPORT! PASJA! PRZYGODA!



STREFA FAMILY LIFE
 Przez cały czas pobytu na stoku można korzystać ze 
specjalnej strefy Family Life. Będą na Państwa 
czekać: namioty, strefa relaksu z kocami, leżakami
i miękkimi pufami oraz kącik dla dzieci.
Każdego dnia, przed zajęciami, w strefie odbywać się 
będzie rozgrzewka przy muzyce, animacje dla dzieci 
oraz liczne niespodzianki – również dla dorosłych.

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE FAMILY LIFE
Podczas naszych wyjazdów duży nacisk kładziemy na 
szkolenie najmłodszych. W przedszkolu narciarskim 
mogą uczestniczyć dzieci już od 3. roku życia.
To tutaj, pod skrzydłami instruktorów, dzieci będą 
stawiać pierwsze kroki narciarskie.Zajęcia dla 
maluchów prowadzone są w specjalnie 
przygotowanej strefie, przy bezpiecznym taśmowym 
wyciągu, w formie atrakcyjnych gier i zabaw, z 
udziałem dwóch instruktorów. Liczebność grupy: 2-6 
osób.
 
SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY 
Dzieci w wieku szkolnym uczestniczyć będą w 
zajęciach w małych grupach (do 8 osób), 
prowadzonych w atrakcyjnej formie, nastawionej na 
doskonalenie techniki jazdy sportowej. Oferujemy 
zarówno naukę narciarstwa, jak i snowboardu.
 
PODCZAS SZKOLENIA NA STOKU ZAPEWNIAMY
ź Opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
ź Bezpieczeństwo
ź Video coaching
ź Możliwość dopasowania zajęć do indywidualnych 

oczekiwań uczestników
ź Nianię na stoku dla najmłodszych
ź Strefę wypoczynkową Family Life
ź Animacje dla dzieci



HOTEL Collini *** hotel and spa

CENA
Osoba dorosła: 490 EUR
Dziecko do 2 lat: gratis
Dziecko od 2 do 8 lat: 330 EUR
Dziecko od 8 do 16 lat: 390 EUR

HOTEL Cristina ****

CENA
Pokój Comfort – pokój 2-osobowy, 18/20 qm
Osoba dorosła: 670 EUR
Dziecko: pełnopłatne

Comfort Superior –  pokój 2-osobowy, 22/24 qm
Osoba dorosła: 680 EUR
Dziecko: pełnopłatne

 Junior Suite – pokój 4-osobowy, 34/36 qm
Osoba dorosła: 710 EUR
Dziecko ur. po 30.11.2011: 405 EUR
Dziecko ur. przed 30.11.2011 (do 12 lat): 525 EUR
Dziecko 12-16 lat: 580 EUR

Pokój Family Suite - pokój 4-osobowy 40/52qm
Osoba dorosła: 730 EUR
Dziecko ur. po 30.11.2011: 390 EUR
Dziecko ur. przed 30.11.2011 (do 12 lat): 520 EUR
Dziecko 12-16 lat: 580 EUR

Deluxe Suite – pokój 4-, 5-osobowy, 48/52 qm
Osoba dorosła: 755  EUR
Dziecko ur. po 30.11.2011 : 430  EUR
Dziecko ur. przed 30.11.2011 (do  12 lat): 560  EUR
Dziecko 12-16 lat: 625  EUR

WYŻYWIENIE:
HB - bogaty bufet śniadaniowy,
obiadokolacje 4-daniowe

SKIPASSY:

Karnety dla dorosłych:
Karnet 6-dniowy Skiarea:  (obejmuje  243 EUR
ośrodki: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, 
Marilleva. 150 km tras)

Karnet 6-dniowy Pinzolo:  (obejmuje 179 EUR
ośrodek Pinzolo)

Karnety dla dzieci urodzonych po 30.11.2003:
Karnet 6-dniowy Skiarea:  (obejmuje 170 EUR
ośrodki: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, 
Marilleva. 150 km tras)

Karnet 6-dniowy Pinzolo:  (obejmuje 125 EUR
ośrodek Pinzolo)

Karnety dla dzieci urodzonych po 30.11.2011: gratis

Osoby uczestniczące w szkoleniu muszą posiadać 
karnet Skiarea. 

SZKOLENIE NARCIARSKIE:
dla dzieci, 6 dni (ndz.- pt.),w godzinach 10.00 - 16.00 
(z godzinną przerwą na lunch).

Dziecko > 4 lat: 1.299 PLN

Opieka na stoku dla dzieci > 2 < 4 lat: 1.599 PLN

PROGRAM ANIMACYJNY:
animacje dla dzieci i dorosłych na stoku oraz w 
hotelu (po powrocie z nart oraz po obiadokolacji).

UBEZPIECZENIE NARCIARSKIE:
Axa Multitravel (obowiązkowe): 80 PLN/os.

Dodatkowe opcje: 
Ubezpieczenie axa od rezygnacji z imprezy 
turystycznej - 4% wartości imprezy turystycznej.

TRANSPORT: 
1. Własny
2. Samolot - na zapytanie
3. Transfer lotnisko-hotel-lotnisko - na zapytanie



wiecej informacji na:

FAMILY LIFE
Szkoła Sportów Letnich i Zimowych
ul. Patriotów 110 lok. 215,
04-844 Warszawa
K: +48 577 921 882
E: biuro@family-life.pl
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