
Narty w słońcu Pinzolo
rodzinny wyjazd

dla  branży medycznej



Dolina Val Rendena/ Pinzolo

Połączony narciarsko z Madonną di Campiglio region Pinzolo – zdecydowanie mniej gwarny i tłoczny niż 
sama Madonna. W ośrodku znajduje się prawie 30 km tras głównie tych dla średnio zaawansowanych 
z możliwością poszerzenia ich o kolejne 60km przemieszczając się 5 km godolą do Madonny di Campiglio.

Hotel Regina Spa&Wellnes ***

Rodzinny hotel położonych niemal w centrum miejscowości Pinzolo tuż przy siostrzanym obiekcie 
Olimpic Royal ****, prowadzony przez rodzinę hotelarską z długą tradycją, przeszedł generalny remont 
w 2013 roku. Nowoczesny wystrój pokoi oraz strefa Wellnes z małym basenem gwarantują gościom 
odpowiedni komfort. Smaczna włoska kuchnia oraz dobry serwis to powody, dla których wybraliśmy ten 
hotel. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, narciarnia, parking, winda, kaplica.
Internet WiFi oraz hotelowy bus dowożący gości do gondoli.



Szkolenie narciarskie dla dorosłych

Szkolenie narciarskie (w razie zebrania się grupy min. 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia 
snowboardowego) prowadzone w grupach max. 10 osobowych na trzech poziomach zaawansowania:

• od 9:00 – 11:30 grupa zaawansowana  jazda na tyczkach, slalom, pomiar czasu , nagrywanie przejazdu do analizy 
wideo; zajęcia prowadził będzie trener narciarski;

• 11:30 – 13:30 – grupa średnio  zaawansowana  technika jazdy, skręt cięty, NW, śmig + treningi na tyczkach 
kolanowych;

• 13:30 – 15:30 – grupa początkująca – podstawowe techniki narciarskie dobrane do umiejętności grupy;

Za opracowanie dokładnego planu zajęć będzie odpowiedzialny instruktor/trener po zapoznaniu się 
z umiejętnościami oraz możliwościami grupy.

Szkolenie narciarskie dla dzieci:

Uczymy dzieci od 3 roku życia!

Przedszkole narciarskie dla dzieci w wieku 3 – 6 lat – grupy max. 6 osób (jest to maksymalna liczebność grupy  
zazwyczaj zajęcia prowadzone są w grupach około 45 osób)

Zajęcia zaczynamy w fun parkach oraz specjalnych strefach zapewniających maksymalne bezpieczeństwo 
maluchom. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci stawiających pierwsze kroki na nartach oraz dzieci, które 
w poprzednich sezonach rozpoczęły przygodę z narciarstwem.

Prowadzone są przez 6 dni w godzinach od 10:00 do 12:30 oraz od 13:00 do 15:00 (pomiędzy wspólna przerwa na 
lunch na stoku). Naukę urozmaicamy wspólnymi zajęciami ruchowymi wykorzystując infrastrukturę parków 
(karuzele, snow tubing). Cały czas maluchom towarzyszy nasza opiekunka, a z nią kolorowanki oraz baloniki. 

W ostatni dzień odbywają po przerwie na lunch odbywają się zawody!

Szkółka narciarska dla dzieci w wieku 6 – 13 lat  grupy max 6 osób
Przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia. W pierwszym dniu dzielimy dzieci na grupy max. 6 osobowe 
uwzględniające wiek narciarzy weryfikując informacje przekazane w ankietach. Zajęcia prowadzimy przez 6 dni 
w godzinach 10:00 do 12:30 oraz 13:00 do 15:00 (pomiędzy wspólna przerwa na lunch na stoku). Rozwijamy 
umiejętności jazdy, ćwicząc różne techniki, stopniowo zwiększając zakres trudności tras. W czasie trwania kursu 
instruktorzy organizują wycieczki narciarskie po całym regionie. Zajęcia szkółki narciarskiej są rozbudowane 
o videocoatching (odbywa się on 2 razy w tygodniu) w godzinach popołudniowych. W ostatni dzień po przerwie 
na lunch odbywają się zawody!



ATRAKCYJNE POPOŁUDNIOWE:

Wyjazdy z naferie.pl to nie tylko zakwaterowanie oraz profesjonalne szkolenia narciarskie. Naszym głównym 
celem jest zapewnienie pozytywnych emocji i wrażeń przez cały dzień, zarówno dla młodszych jak i starszych 
uczestników naszych turnusów. Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym terminie:

• Klub Bambinoska  codzienne popołudniowe zajęcia pod okiem animatorki, realizujemyprogram „Ciao Italia” 
mocno związany z miejscem wyjazdu – uczymy się włoskich słówek,piosenek, wykonujemy prace plastyczne i 
organizujemy konkursy z wiedzy o Italli, jednocześnie zapewniając wolny czas rodzicom,

• Impreza rodzin sycylijskich – wieczór w iście sycylijskim stylu, przebierana impreza hotelowa dla naszych gości,

• Degustacja win włoskich – możliwość posmakowania oraz zakupu win z okolicznych winnic, będziemy mogli 
spróbować wiele rodzajów poznając ich pochodzenie oraz różnice pomiędzy nimi;

•  Wideocoatching – analiza jazdy prowadzona w zależności od stopnia zaawansowania grup – minimum 2 razy 
w ciągu pobytu;

Cena os. dorosła ze skipassem: 2690zł
Zawiera:

Cena dziecko 0-4 lat: 150 zł
Cena dziecko 4-8 lat: 1950 zł
Cena dziecko 8-12 lat: 2690 zł
Zawiera:• 7 noclegów w hotelu Regina ***;

• wyżywienie HB;
• szkolenie narciarskie wg planu;
• skipass 6 dni Pinzolo;
• atrakcje popołudniowe;
• korzystanie ze strefy Wellnes oraz 
   basenu hotelowego;
• transport busem hotelowym na stok;
• ubezpieczenie NNW + KL;

• 7 noclegów w hotelu Regina ***;
• wyżywienie HB;
• szkolenie narciarskie wg planu;
• skipass 6 dni Pinzolo;
• opieka animatorki;
• atrakcje popołudniowe;
• korzystanie ze strefy Wellnes oraz 
   basenu hotelowego;
• transport busem hotelowym na stok;
• ubezpieczenie NNW + KL;

Zapraszam do kontaktu:
Naferie.pl Sp z o.o. 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 4
Tomasz Krzystyniak
tel. 790 871 015, e-mail: tkrzystyniak@naferie.pl


