Organizator: UKS Wilanowskie Wilki
ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
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Zapraszamy Państwa (członków UKS Wilanowskie Wilki) na rodzinny
obóz narciarski w Bad Kleinkirchheim (Austria) w malowniczej, uzdrowiskowej
miejscowości Bad Kleinkirchheim.
Zapewniamy codzienną opiekę profesjonalnych instruktorów
narciarskich a także opiekę animatorów dla dzieci wraz z organizacją relaksu dla
rodziców po śnieżnym szaleństwie (animacje dla dorosłych!).
Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi. Zapraszamy
zarówno początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Szkolenia narciarskie
będą zorganizowane w małych grupach, a uczestnicy dobrani według
umiejętności i stopnia zaawansowania. Najbardziej zaawansowani uczestnicy
zostaną objęci programem sportowym (włącznie z treningami na tyczkach).
Na zakończenie planujemy zorganizowanie zawodów - dzięki naszym
sponsorom, z nagrodami dla najlepszych i upominkami dla wszystkich.
Zakwaterowanie oferujemy w świetnie położonych apartamentach
Alpenlandhof każdy z w pełni wyposażoną kuchnią, w której istnieje możliwość
przygotowania własnego wyżywienia. Nieruchomość położona jest w niedalekiej
odległości od szlaków narciarskich i centrum miasteczka, a na jej terenie znajduje
się plac zabaw oraz świetlica z atrakcjami dla dzieci. W odległości kilkuset
metrów od Alpenlandhof zlokalizowane są dwa duże hipermarkety: Spar i Billa
oraz kompleks basenów termalnych St. Kathrein.
Najważniejsze informacje:
Region Bad Kleinkirchheim to ośrodek położony po południowej stronie Alp,
w samym sercu Karyntii, w paśmie górskim i rezerwacie biosfery Nockberge
z jeziorem Millstatt. Tym samym gwarancja słonecznej pogody i przepięknych
widoków zapewniona. Największymi atrakcjami są rozległe tereny narciarskie
wokół szczytu Kaiserburg oraz nowoczesne baseny termalne. Dużym atutem
tego miejsca jest jego ułożenie urbanistyczne. Miasto jest usytuowane wzdłuż
głównej ulicy co, sprawia, że wszystko jest oddalone od siebie w odległościach
spacerowych. Po sąsiedzku, nad Bad Kleinkirchheim znajduje się druga słynna
miejscowość tego rejonu, jest to St. Oswald z górą Nockalm. Ośrodki są ze sobą
połączone wyciągami, zatem kupując karnet narciarski mamy do dyspozycji
obydwa regiony. Ruch narciarski jest obsługiwany przez 25 wyciągów, w tym 4
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gondolowe, 7 krzesełkowych oraz 14 orczykowych i talerzykowych. Łączna
długość tras to ponad 100 km. Ośrodek w sposób naturalny jest podzielony na
dwie części. Na obydwu górach znajdują się trasy gigantowe i z pomiarem
prędkości. Trasy narciarskie po południowej części Alp są wyjątkowo słoneczne,
jest to powód rosnącej, szczególnie wśród rodzin, popularności tego regionu.
Dystans z Warszawy to około 990 km.

Zakwaterowanie:

Obiekt Alpenlandhof zapewnia bezpośredni dostęp do stoków
narciarskich. Znajduje się on w centrum miejscowości, zaledwie 100 metrów od
nowego kąpieliska termalnego St. Kathrein oraz 200 metrów od najbliższego
wyciągu narciarskiego. Na miejscu dostępny jest bezpłatny prywatny parking.
Apartamenty dysponują częścią wypoczynkową, jadalnią oraz tarasem i/lub
balkonem z widokiem na góry bądź ogród. W każdym apartamencie mieści się
również kuchnia z tosterem, lodówką, płytą kuchenną i ekspresem do kawy. We
wszystkich pomieszczeniach można korzystać z bezpłatnego WiFi. Apartamenty
mają od 32 m2 do 74 m2, mogą pomieścić od 2 do 7 osób. W wolnym czasie
Goście mogą zrelaksować się na tarasie słonecznym. Przystanek autobusowy
oddalony jest od budynku o zaledwie 150 metrów. Na terenie obiektu dostępna
jest przechowalnia sprzętu narciarskiego. W okolicy można pograć w tenisa, ping
ponga i minigolfa.
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Poniżej przedstawiamy Państwu dostępne apartamenty:
Apartament Alpenblick 6.0 – każdy z 2 sypialniami, salonem, łazienką, kuchnią
i balkonem. Wygodny dla dwóch rodzin. Powierzchnia 74 m2.
Apartament Alpenblick 4.0 – każdy z 1 sypialnią, salonem, łazienką, kuchnią
i balkonem. Powierzchnia 54 m2.
Apartament Alpenblick 2.0 – z salonem, łazienką, kuchnią i balkonem.
Powierzchnia 33 m2.

Ceny*
Apartament Alpenblick 2.0 – 800 euro za 2-3 osoby, każda dodatkowa osoba
płatna 15 euro za dobę
Apartament Alpenblick 4.0 - 1125 euro za 4 osoby, każda dodatkowa osoba
płatna 15 euro za dobę
Apartament Alpenblick 6.0 - 1300 euro za 4 osoby, każda dodatkowa osoba
płatna 15 euro za dobę
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Dzieci poniżej 3 roku życia bezpłatnie.
*dodatkowo płatne - tourist tax 4.20 euro za każdą osobę powyżej 16 roku życia.
Wyżywienie:
Halfboard – śniadanie (na miejscu) i obiadokolacja (w restauracji w pobliżu)
w formie bufetu:
Dorośli – 25 euro
Dzieci 7-14 lat – 18 euro
Dzieci 3-7 lat – 12 euro
Dzieci do 3 roku życia – gratis
Samo śniadanie (na miejscu) w formie bufetu:
Dorośli – 11 euro
Dzieci 7-14 lat – 8 euro
Dzieci 3-7 lat – 5 euro
Dzieci do 3 roku życia – gratis
Szkolenie:
Zapewniamy profesjonalną opiekę doświadczonych instruktorów narciarskich.
Małe grupy szkoleniowe pozwolą na doskonalenie techniki każdego dnia. Dzieci
i chętni dorośli zostaną podzieleni na grupy według umiejętności (od grupy
początkującej przez średniozaawansowaną po grupę sportową).
Możliwe jest również zorganizowanie szkolenia narciarskiego dla dorosłych oraz
snowboardowego – dla dzieci i dorosłych (grupa zostanie utworzona przy min. 5
osobach).
Cena – 700 zł (płatne w gotówce na miejscu)
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Ceny Ski Passów:
Dorośli 251 euro
Dzieci do 14 roku życia - 6 euro (zakupiony do karnetu dorosłego)
Dzieci do 3 roku życia - gratis
Dojazd na miejsce we własnym zakresie.
Zapisy: obozy@wilanowskiewilki.waw.pl
(po dokonaniu zapisu mailowego prześlemy formularz zgłoszeniowy wraz
z regulaminem)
Zadatek płatny do 30 września br. – 2500 zł za apartament (na konto UKS
Wilanowskie Wilki)
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Do zobaczenia w Bad Kleinkirchheim.
Serdecznie zapraszamy!
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