
MASO CORTO 2019
MIEJSCE:     MASO CORTO - WŁOCHY
TERMIN: 27 IV 2019 DO 4 V 2019 (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)
Cena obejmuje:

- pobyt w APARTAMENTACH KURZ *** 
- SKI PASS 6 DNI NA NARTACH i SNOWBORDZIE

opiekę trenerską, szkolenie narciarskie,tyczki, snowboard 
        INFRASTRUKTURA: RESTAURACJA, BAR, BASEN
 APARTAMENTY POŁOŻONE SĄ OBOK STOKÓW NARCIARSKICH 

Zaliczka wysokości 150 euro OD OSOBY do 02 IV 2019  bezpośrednio na konto , 
potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać na mail alpino@alpino.pl uwaga kto pierwszy 
ten lepszy ilość miejsc ograniczona. Reszta płatna na miejscu
wyżywienie we własnym zakresie, istnieje możliwość wykupienia posiłków na miejscu w cenie 
ok 30 € za dzień. Śniadania i obiadokolacje.dla dzieci do 12 roku życia 25 €
KURZRAS AG - Raiffeisenkasse Naturns (BZ) IBAN: IT 47 K 08157 58630 000300236527 
SWIFT: RZSBIT21022   

Pobyt
i skipass

APARTAMENT 5
OSOBOWY

Pobyt
i skipass

APARTAMENT 4
OSOBOWY

Pobyt
i skipass

APARTA MENT 3
OSOBOWY

Dorośli 295 € 305 € 340 €

Młodzież 2000-2003 265 € 280 € 310 €

Młodzież i dzieci
ROCZNIKi 2004 - 2008

240 € 260 € 285 €

Dzieci roczniki
2009 i młodsi
( CENA DLA 1-go DZIECKA przy 
pełnopłatnym rodzicu)

135 € 150 € 205 €

Dodatkowe opcje Szkolenie + 690,- pln
transport + 500,- pln

Szkolenie + 690,- pln
transport + 500,- pln

Szkolenie + 690-,- pln
transport + 500,- pln

Dodatkowe koszty to ubezpieczenie KL, NNW, OC koszty ratownictwa, ubezpieczenie można 
zorganizować przez klub Alpino ERGO Hestia i opłata klimatyczna 13 € za pobyt, dzieci do 14 lat 
zwolnione z opłaty klimatycznej, przewóz busem dodatkowego sprzętu, 
druga para 100,- pln narty, 

kontakt 605 429 207, 660 513 373, 605 429 125
PROGRAM:
27 IV – 19:00 ZAKWATEROWANIE 
28 IV -3 V – 8:30 śniadanie, 9:30 wyjście na stok, 12:00 -przerwa na stoku, 13:00 jazda , 
15:30 ( 16:00) powrót ze stoku, od 16:00 apreski, 
4 V – 9:00 powrót do Polski
W każdym apartamencie jest kuchnia, wszystkie garnki, naczynia, sztućce i talerze. Apartament składa się z
dwóch pokoi i kuchni. W łazience są ręczniki, w apartamentach jest pościel
Goście mogą zrelaksować się w centrum rekreacyjnym znajdującym się w naszej rezydencji : na krytym 
basenie (10 x 25 m) lub w jednej z saun, w łaźni tureckiej czy też wybierając inne usługi z szerokiego 
wachlarza spa. Basen, sauna, łaźnia turecka są dostępne dla naszych Gości przez cały rok  

organizator zastrzega zmianę programu
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