Madonna di Campiglio - obóz narciarskosnowboardowy
Hotel
Casa Terre ComuniWłochy)
/ Pensjonat
(Vigo Rendena/Bolbeno,
, 10 Casa
dni Madonna del Lares
13-19 lat

Cena już od
2369.00 zł

OPIS
Absolutny Must Be There tej Zimy! Numer 1 wśród ofert narciarskich&snowboardowych!
Karuzela Narciarska: PINZOLO + MADONNA DI CAMPIGLIO + MARILLEVA-FOLGARIDA = ponad 150 km
połączonych i świetnie przygotowanych tras. Otwieramy bramy do zimowego raju! Szczegółowy
opis tras - patrz program.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Casa Terre Comuni*** - fajny niewielki hotel cieszący się ogromną popularnością wśród
wielbicieli sportów zimowych i grup młodzieżowych. Położony jest w miejscowości Vigo Rendena w
otoczeniu Parku Naturalnego Adamello Brenta. Zaledwie 15 minut jazdy wystarczy by dotrzeć do
stoków w Pinzolo i 30 minut do Madonna di Campiglio. Na terenie hotelu, do dyspozycji Gości znajduje
się: restauracja, sala telewizyjna, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, dostęp do WiFi.
Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych. Każdy pokój posiada łazienkę, TV oraz suszarkę do
włosów.
Zakwaterowanie w turnusach COM 1,2,3,4,5.
Pensjonat Casa Madonna del Lares - fajny niewielki hotel cieszący się ogromną popularnością
wśród wielbicieli sportów zimowych i grup młodzieżowych. Położony jest w miejscowości Bolbeno.
Zaledwie 20 minut jazdy wystarczy by dotrzeć do stoków w Pinzolo i 35 minut do Madonna di
Campiglio. Na terenie hotelu, do dyspozycji Gości znajduje się: restauracja, sala wielofunkcyjna, stół
do tenisa stołowego, piłkarzyki. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych. Każdy pokój posiada
łazienkę, TV.
Zakwaterowanie w turnusach COM 6.

PROGRAM
Madonna di Campiglio - nie będziemy zbyt wiele pisać na temat tego miejsca, oprócz tego, że to
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narciarskie królestwo cudownych Dolomitów Brenta. Madonna di Campiglio to jeden z najbardziej
popularnych ośrodków narciarskich w Europie! Połączony jest z Folgarida-Marilleva oraz nowoczesną
gondolą z kompleksem narciarskim w Pinzolo, tworząc w ten sposób narciarską karuzelę Skiarea
Campiglio Val Rendena Val di Sole.
To na Was czeka:
6 pełnych dni na alpejskich stokach w jednej z NAJlepszych miejscówek na ferie w 2022
Najbardziej panoramiczna gondola w Dolomitach - Pinzolo-Campiglio Express o długości 4706 m,
łącząca Pinzolo i Madonnę di Campiglio. Idealne miejsce na InstaStories i wyjazdowe foty.
Snow Park Ursus na Grosté - jeden z najlepszych snow parków w całych Alpach
Słynne trasy takie jak:
najdłuższa - Groste o długości 7 km i różnicy poziomów 1000 m
najtrudniejsza - Spinale Direttissima o długości 1,9 km i różnicy poziomów 600 m
legendarna - 3-Tre czyli trasa Pucharu Świata, na której powstaje historia narciarstwa alpejskiego
Łączna długość tras:
trasy trudne - 34 km, trasy średnie - 65 km, trasy łatwe - 53 km
NA STOKU
RELAX & FUN
Codzienna jazda na nartach/snowboardzie po świetnie przygotowanych trasach, trzy poziomy
zaawansowania (początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany).
Codzienne 2 godzinne szkolenie na stoku z instruktorami. Wasza technika w trakcie wyjazdu
poszybuje ostro w górę, więc nie musicie się martwić o naukę. Z nami wszystko przyjdzie łatwiej :)
Resztę czasu na stoku spędzacie poruszając się po ustalonych trasach z kadrą pozostając z nią w
stałym kontakcie. Nasza kadra swoim czujnym okiem zadba o Wasze bezpieczeństwo i dobrą zabawę
do końca wyjazdu.
Każdy jeździ w grupie według swoich umiejętności:
Początkująca - Nigdy nie jeździłeś/łaś i masz zamiar zacząć uprawiać ten ekscytujący sport. Twoja
jazda jest coraz bardziej płynna i potrafisz wykonywać kontrolowane skręty na niebieskich trasach,
oraz zatrzymywać się.
Średniozaawansowana - zyskujesz coraz więcej pewności siebie i cieszysz się prędkością oraz
wrażeniami z jazdy. Na luzie doskonalisz jazdę na łagodnych czerwonych trasach, nawet na czarnych
chociaż czujesz, że ciągle się uczysz!
Zaawansowana - jesteś doskonałym narciarzem/snowboardzistą, który potrafi jeździć wszędzie i w
każdych warunkach. Robisz to wyśmienicie, stylowo i technicznie.
APRES SKI
zimowy chillout
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Poza stokiem będziemy chillować! Wieczorem ładujemy baterie na następny dzień jazdy na stokach,
spędzamy czas w grupie. Nasi wychowawcy zorganizują dla Was alpejskie Apres Ski. Wstydliwym
pomogą się zintegrować, a rozrywkowym pokażą jak rozkręcić się jeszcze bardziej.

CO JEMY
2 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja 3-daniowa + bufet sałatkowy, woda do
obiadokolacji w cenie), dania kuchni włoskiej i europejskiej serwowane w hotelowej restauracji.
Pierwszy posiłek: obiadokolacja pierwszego dnia pobytu w hotelu
Ostatni posiłek: śniadanie ostatniego dnia pobytu w hotelu
Istnieje możliwość realizacji wyżywienia np. wegetariańskiego, wegańskiego

TRANSPORT
Informacje transportowe dla turnusów COM 1-6:

1 dzień
2 dzień

wyjazd wg. rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę,
Czechy/Niemcy*, Austrię
przyjazd do hotelu ok. godz. 16.00 - 20.00, zakwaterowanie,
obiadokolacja
wypoczynek we Włoszech: śniadanie, wyjście na stok w

3-8

godzinach porannych, zajęcia programowe na stoku, powrót

dzień

do hotelu w godzinach popołudniowych, obiadokolacja,
wieczorem gry i konkursy integracyjne

9 dzień
10
dzień

wykwaterowanie, śniadanie, wyjazd z hotelu ok. godz. 8.0010.00, przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy/Niemcy*
przyjazd do Polski wg. rozkładu jazdy

* przejazd i godziny przyjazdu/wyjazdu do/z ośrodka w zależności od turnusu
INFORMACJE TRANSPORTOWE
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki
prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać
punktualnie.
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[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast
wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są
przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus,
samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po
uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować
przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania
połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd
daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego
będzie realizowany wyjazd.

CENY I TERMINY

Impreza

COM/SD3

COM/SD4

COM/SD1

COM/SD2

COM/SD5

COM/SD6

TERMIN

DODATKOWE
INFORMACJE

ILOŚĆ MIEJSC

CENA

Brak miejsc -

28.01 -

skontaktuj się

06.02.2022

2349.00zł

SPRZEDANE

2369.00zł

DOSTĘPNE

2299.00zł

SPRZEDANE

2299.00zł

SPRZEDANE

Więcej niż 10

2369.00zł

DOSTĘPNE

Więcej niż 10

2399.00zł

DOSTĘPNE

z nami

04.02 -

Więcej niż 10

13.02.2022

14.01 -

turnus tylko dla

23.01.2022

narciarzy

Brak miejsc skontaktuj się
z nami
Brak miejsc -

21.01 -

skontaktuj się

30.01.2022

z nami

11.02 20.02.2022
18.02 27.02.2022

UBEZPIECZENIA
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Ubezpieczenia

Cena

UNIQA PODWYŻSZENIE UBEZPIECZENIA KL (DO 20 000 EUR)

50.00

Podniesienie kwoty ubezpieczenia KL na imprezach zagranicznych do kwoty 20.000

PLN

EUR
UNIQA UBEZPIECZENIE SKI (OC+SS)

50.00

Zawiera ubezpieczenie OC rzeczowe i osobowe do kwoty 10 000 EUR oraz

PLN

ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS) do 700 EUR (zniszczenie, kradzież).
UNIQA UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI
Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie podróżne, gwarantujące zwrot kosztów
rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie
turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. W takim przypadku
Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z
następujących powodów: 1. nieszczęśliwy wypadek, 2. nagłe zachorowanie Uczestnika
lub osoby bliskiej (w tym Covid-19) potwierdzone dokumentacją medyczną a) np.
objęcie kwarantanną dziecka bądź członka najbliższej rodziny (domownik) z powodu
zdiagnozowanego Covid-19. Choroba (Covid-19) powinna być potwierdzona diagnozą
lekarską i przez służby sanitarne. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji
nagłego zachorowania. b) ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji kiedy to dziecko bądź
członek najbliższej rodziny (domownik) zostanie objęty kwarantanną, ale bez
zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19. Kwarantanna nie jest objęta ochroną
ubezpieczeniową. 3. śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny, 4. poważna
szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych
lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (np.

75.00
PLN

w przypadku zachorowania należy otrzymać diagnozę lekarską/dokumentację
medyczna, zalecenia), a UNIQA zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów
oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów. Wysokość
odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty
zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy.
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości do 80% poniesionych, a nie
zrefundowanych kosztów. Rezygnacja musi być nam przekazana w formie pisemnej.
Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi. Cena ubezpieczenia to 3 % ceny imprezy.
Szkodę do firmy ubezpieczeniowej należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. UWAGA!
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji można zawrzeć nie później niż do 5-go dnia od daty
zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części - zaliczki). W
przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni,
ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy
uczestnictwa w imprezie.
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Ubezpieczenia

Cena

UNIQA UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY PARASOL (KL+SKI)

80.00

Zapewnij sobie podwójne bezpieczeństwo na wyjeździe i to w promocyjnej cenie. Pakiet

PLN

zawiera: Podwyższenie Kwoty Ubezpieczenia KL oraz Ubezpieczenie SKI.
UNIQA UBEZPIECZENIE OD CHORÓB PRZEWLEKŁYCH CP
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są
zawarte w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 10.000 EUR lub

130.00
PLN

20.000 EUR (w przypadku wykupienia Podwyższonego Ubezpieczenia KL.

GWARANCJE
Gwarancje

Cena

GWARANCJA STAŁEJ CENY
Gwarancja Stałej Ceny-nie musisz już się martwić zmianami kursu Euro. Dzięki tej
Gwarancji masz pewność, że cena obozu nie ulegnie zmianie i kupisz ją w kwocie, w

40.00
PLN

której zarezerwowałeś obóz.
GWARANCJA ZMIANY REZERWACJI
Jeżeli nie jesteś pewien czy zarezerwujesz dobre miejsce i termin wyjazdu to Gwarancja
Zmiany Rezerwacji jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dzięki niej do 10 dni przed
rozpoczęciem obozu możesz zmienić wszystko! Datę obozu a nawet miejsce wyjazdu.

50.00

Sam o tym decydujesz bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli rezerwując wyjazd

PLN

korzystałeś ze zniżki, zachowujesz ją przy każdej zmianie. Przy wymianie na droższy
wyjazd/termin dopłacasz tylko różnicę wynikająca z wyliczenia ceny. Natomiast jeżeli
wyjazd/termin jest tańszy, zwracamy różnicę. Gwarancję tą możesz wykupić tylko w
momencie podpisywania umowy.
GWARANCJA ALL INCLUSIVE (GWARANCJA ZMIANY REZERWACJI+UNIQA
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI+GWARANCJA STAŁEJ CENY)
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji,
UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji oraz Gwarancję Stałej Ceny (13-19 lat).
Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie

140.00
PLN

martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na
inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W
pakiecie bowiem jest zawsze taniej.
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Gwarancje

Cena

GWARANCJA REZYGNACJI BUT NO LIMITS
Już nie musisz się martwić kosztami gdy będziesz musiał zrezygnować z wyjazdu. Z
naszą gwarancją żadna rezygnacja jest niestraszna. I co najważniejsze już nie musisz
podawać nam POWODU swojej rezygnacji. ;) W zależności od terminu rezygnacji
GWARANTUJEMY zwrot: - rezygnacja do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy ->

120.00
PLN

BEZKOSZTOWO - rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy -> tracisz 10% rezygnacja tracisz 20 % Rezygnacja oczywiście musi być nam przekazana w formie
pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi.

CENA NIE ZAWIERA
dopłat transportowych (zakładka transport), skipassów, imprez fakultatywnych - biletów wstępu do
atrakcji wymienionych w programie, posiłków tranzytowych, taksy klimatycznej, składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.), składki na Turystyczny
Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
CENY SKIPASSÓW
6-dniowy młodzieżowy karnet grupowy Skirama Dolomiti Adamello Brenta
COM/SD 1 - 168 EUR dla osób urodzonych po 30.11.2002
COM/SD 2-6 - 219 EUR dla osób urodzonych po 30.11.2002
Kaucja zwrotna za skipass – 5 EUR
Ceny skipassów są niezależne od biura BUT i pochodzą z informacji uzyskanych z ośrodków
narciarskich.

CENA ZAWIERA
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, transfery na stok, opiekę BUT kadry: kierownika,
wychowawców, instruktorów, ubezpieczenie UNIQA KONTYNENTY

INFORMACJE DODATKOWE
UWAGA: Wszystkich uczestników obozów zimowych BUT obowiązuje na stoku jazda w kasku
ochronnym. Dodatkowo dla snowboardzistów zalecamy zabranie i używanie ochraniaczy na
nadgarstki.
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Zachęcamy do wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego na miejscu. Cena w
zależności od modelu waha się w granicach od ok.120 - 170 EUR.
Obóz przeznaczony jest również dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę jazdy na nartach lub
snowboardzie.
obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR. Proponowane min. kieszonkowe 110 EUR + skipass + imprezy
fakultatywne + posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest kwota 1,50 EUR/os/doba (taksa
klimatyczna). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,5 PLN.
Planowana liczba uczestników na obozie ok. 40 osób.
UWAGA: Obóz przeznaczony dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców. (Patrz wymagania COVID)
Obowiązuje ograniczenie bagażu (patrz ABC w Dokumentach)
Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna
Sprawdź dokumenty obowiązujące na tym obozie - DOKUMENTY
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