Solda / Sulden
Solda to największy i najbardziej atrakcyjny spośród trzech ośrodków
narciarskich w regionie Ortles we włoskim Tyrolu Południowym. Stacja ta
dysponuje ponad 40 kilometrami tras. Sama Solda/Sulden to malowniczo
usytuowana miejscowość położona na wysokości 1 900 m n.p.m. W ośrodku
działa 10 wyciągów które wywożą narciarzy na szczyt Schontauf – 3 250 m
n.p.m.

Większość tras ma średni lub łatwy stopień trudności, co sprawia że miejsce
idealnie nadaje się do prowadzenia naszych warsztatów. Najdłuższa trasa
liczy 12 km.
Dzięki wysokogórskiemu położeniu, tereny w Soldzie są doskonale pokryte
śniegiem. A dzięki lodowcowi sezon zimowy trwa tam od listopada do maja.
W czerwcu 2015 osobiście odwiedziliśmy to miejsce i sama miejscowość
zrobiła nas bardzo pozytywne wrażenie. Mała wioska otoczona ze wszystkich
stron pięknymi szczytami. Jest pięknie!

Szerokie stoki z delikatnym nachyleniem – idealne warunki do warsztatów

A tak to wygląda na mapce

Gdzie zamieszkamy ?
W tym roku gościć będziemy w trzygwiazdkowym Hotelu Gampen. Hotel
zlokalizowany jest na końcu wysokogórskiej doliny, około 5 minut jazdy
skibusem do dolnej stacji kolejki. Przy sprzyjających warunkach śniegowych
można dojechać na nartach pod sam hotel. Obiekt ma ponad 100 letnią
historię i prowadzony jest od lat przez jedną rodzinę. Obecny właściciel,
Simon poza prowadzeniem obiektu jest również ratownikiem górskim.

Do naszej dyspozycji będzie restauracja, centrum Spa oraz salka wykładowa
do wieczornej analizy oraz jogi. Dodatkowym atutem hotelu Gampen jest fakt
że w tym roku przeszedł gruntowną renowację. Poniższe zdjęcia prezentują
stan sprzed remontu. Podsumowując: średnia ocena hotelu 9,3 na
Booking.com mówi sama za siebie.

Dojazd
Dojazd i powrót do alpejskich ośrodków narciarskich często jest najbardziej
nieprzyjemnym etapem wyjazdu. Mamy dla Państwa doskonałą alternatywę
dojazdową w postaci przejazdu autobusem sypialnym!

Tak to wygląda w praktyce

Decydując się na opcję z autobusem:



Wyjeżdżamy z Polski wieczorem a na miejscu meldujemy się w
dniu następnym
 Podróż mija nam na słodkich snach
 Dojeżdżamy wypoczęci i w pełni gotowi na białe szaleństwo
 Przed rozłożeniem foteli mamy czas na integrację autobusową

Autobus wyjeżdża z Łodzi, zapewniamy bezpłatnie strzeżony parking dla tych
którzy dojadą własnym samochodem, lub zorganizowanie dowozu busem
jeśli zbierze się odpowiednio duża liczba chętnych. Istnieje możliwość
wsiadania w miastach tranzytowych – trasa przez Wrocław lub Katowice – do
ustalenia.

Cena przejazdu autobusem 430 PLN dla min 35 osób (o uruchomieniu
autobusu będziemy informowali na bieżąco w trakcie zgłaszania się
chętnych)

Terminy wyjazdów:
Otwarcie sezonu 05-12.11.2016 (długi weekend)
Cena:
Dorośli – 605 EUR
Warsztaty carvingowe – 600 PLN/tydzień

Cena zawiera:










Uczestnictwo i opiekę instruktorską w autorskim programie
szkoleniowym Marka Ogorzałka
Warsztaty narciarskie połączone z wieczorną analizą wideo
Wieczorne zajęcia z jogi
7 noclegów w 3 gwiazdkowym hotelu Gampen
Śniadania i obiadokolacje
Pełen dostęp do centrum Spa
6 dniowy skipass
Ubezpieczenie OC, NNW
Opłatę klimatyczną

