WITAJCIE SERDECZNIE - nadchodząca zima pełna jest zagadek natury pandemicznej, w
związku z czym, zdecydowaliśmy że całe nadchodzące ferie spędzamy w Polsce.
Rodziny chcące skorzystać z prowadzonych przez nas warsztatów narciarskich, zapraszamy
do Ustronia

HOTEL

OW ONDRASZEK
Ośrodek wypoczynkowy Ondraszek położony jest
w miejscowości uzdrowiskowej Ustroń, w pięknym paśmie
górskim Beskidu Śląskiego. Oferuje on prywatny parking oraz
pokoje wyposażone w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do
Internetu.
Pokoje w ośrodku Ondraszek dysponują podłogą wyłożoną
dywanami i są urządzone w klasycznym stylu. W każdym z nich
do dyspozycji Gości jest telewizor, biurko oraz część
wypoczynkowa. Pokoje dysponują także balkonem i łazienką
z prysznicem.
Przestronna restauracja mieści bar i serwuje śniadanie oraz
domowe posiłki. Restauracja dysponuje wyznaczonym miejscem
na ognisko na świeżym powietrzu.
Okolica zachęca do długich spacerów, natomiast w ośrodku
Goście mogą grać w bilard i korzystać z siłowni oraz sauny.
W odległości 100 metrów od obiektu dostępny jest kryty basen.

W pobliżu liczne wyciągi narciarskie Ustroń, Wisła, Szczyrk, Korbielów.

Zależnie od warunków pogodowych i terenowych na warsztaty narciarskie umawiamy się na
stokach narciarskich w Ustroniu, Wiśle lub Szczyrku.
Świadczenia w cenie :
- Zakwaterowanie: w pokojach 2-, 3- , 4- osobowych z łazienkami, TV, wi-fi oraz widokiem na góry.
- Wyżywienie HB.
- W ramach jednej kolacji - ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek.
- Warsztaty narciarskie - codziennie minimum 4 godziny jazdy na nartach.
W pobliżu :
- Wyciągi, stoki i trasy zjazdowe Ustronia, Wisły, Szczyrku i Korbielowa
- Wypożyczalnia sprzętu

TERMINY WARSZTATÓW NARCIARSKICH
I

18 – 22.01.2021

II

25 – 29.01.2021

III

01 – 05.02.2021

IV

08 – 12.02.2021

V

15 – 19.02,2021

VI

22 – 26.02.2021

CENA dla dzieci i młodzieży w pokojach 2, 3, 4-os
z noclegiem, wyżywieniem HB, warsztatami narciarskimi i ubezpieczeniem

1 490 zł

(bez skipassów)

Możliwość realizacji bonu 500+ w HAVA GROUP Sp. Z o.o.
CENA dla dorosłych w pokoju 2-os
z noclegiem, wyżywieniem HB, warsztatami narciarskimi i ubezpieczeniem

1 690 zł

(bez skipassów)

POBYT BEZ WARSZTATÓW NARCIARSKICH 400 ZŁ TANIEJ.

CENNIK LEKCJI
NARTY / SNOWBOARD

1 godzina

2 godziny

3 godziny

4 godziny

Lekcje indywidualne

100 zł

190 zł

270 zł

350 zł

1+1/1+2

150 zł

250 zł

350 zł

450 zł

2+1/2+2

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

Lekcje grupowe 4
godziny/dzień

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób …

300 zł/os

250 zł/os

200 zł/os

150 zł/os

Lekcje rodzinne

Z przerwą na lunch

Zapraszam Marek Ogorzałek

tel 608 554 058

marek@szkolacarvingu.pl

