
             Witamy  serdecznie Narciarską Ekipę!                  
 

NNNaaarrrccciiiaaarrrssskkkiiieee   wwwaaakkkaaacccjjjeee   zzzeee   „„„SSStttaaarrrttteeemmm”””   
wwweee   WWWłłłooossszzzeeeccchhh      
AAAppprrriiicccaaa   111666---222333   mmmaaarrrcccaaa   222000111999rrr... 
  

PPoo  rraazz  kkoolleejjnnyy  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  ddoo   Aprica  we Włoszech.    
http://www.apricaonline.com/ 
 

  
  

Aprica znajduje się w Valtellinie, prowincji położonej w północnej części Lombardii. Leży na 
wspaniałym płaskowyżu, między nakładającymi się na siebie naturalnymi pasmami 

górskimi, na wysokości 1181m. Stok "Aprica & Corteno" oferuje 50 km tras narciarskich, 18 
wyciągów, 21 tras narciarskich . Trasy narciarskie leżą na obszarze pomiędzy 1200 i 2300 m 

wysokości, umożliwiając zjechanie z góry bezpośrednio do Aprica. 
 

CENA :  
 Wariant I  -  DOJAZD autokarem oraz przewóz sprzętu narciarskiego .         
                              
 dorośli                                                                          -   470 Euro          plus    400,00   PLN                    
 dzieci do       2 roku życia                                                                                      400,00    PLN 
 dzieci  do lat  7                                                            -   310 Euro          plus    400,00    PLN 
 dzieci  od 8  do 16  lat                                               -   380 Euro          plus    400,00    PLN 
 
 
Wariant II   -   DOJAZD własny  
                                            dorośli                               -   470 Euro 
                                            dzieci do 2 roku życia    -    za darmo 
                                            dzieci do lat 7                   -   310 Euro        
                                            dzieci od 8  do 16  lat     -   380 Euro  
 
Cena  OBEJMUJE : 
Zakwaterowanie :   W  miejscowości APRICA - Hotel URRI ***  ( 7 dni) 
 wyżywienie : 

      -   śniadanie – „szwedzki stół”  
      -   obiadokolacja -  bar sałatkowy, danie pierwsze, danie główne, deser (napoje do        
          obiadu  płatne osobno) 

 Skipass  6 dniowy  

   Ubezpieczenie (od kosztów leczenia w wypadku hospitalizacji – 300.000,- zł. NNW – 30.000,-    
  zł., OC – 500.000,- zł.) 

 dostęp do Internetu 

 

http://www.apricaonline.com/


 
 
Uwaga  

 Wyjazd z Poznania autokarem  w  piątek 15 marca, późnym wieczorem , przyjazd na miejsce w 
sobotę  (ok. 18 godzin jazdy). 

 6 dni narciarskich : od niedzieli do piątku   
 Powrót - wyjazd z Włoch w nocy z piątku na sobotę ;  przyjazd do Poznania w sobotę po południu. 

 
Uwagi dla osób jadących własnym transportem: 

1. Zakwaterowanie w hotelu od godz. 18.00 

2. Ze względu na ograniczoną ilość  miejsca nie ma możliwości  załadowania sprzętu  narciarskiego (osób 

jadących własnym transportem) do autokaru.  

Osoby, które chciałyby wypożyczyć sprzęt (mono-ski, kulonarty itp.) lub  wymagają asysty indywidualnej 

prosimy o kontakt indywidualny.   

 Ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc prosimy o szybką decyzję i zarezerwowanie miejsca poprzez 
przesłanie maila zgłoszeniowego i wpłatę  200 zł. zaliczki – do 30  grudnia br. ! 
Pozostała kwota płatna po potwierdzeniu przez Organizatora – gotówką w biurze Stowarzyszenia 
do   30 stycznia 2019r. 
 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację z wyjazdu . 

Dane :  Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne„ START ” ul. Zacisze 2,    60-831 Poznań  

Bank Zachodni WBK S.A.  3 Oddział w Poznaniu    57 1090 1359 0000 0000 3501 8573 

Uwaga - jazda w kaskach jest obowiązkowa.  
 
KONTAKT :  
Beata Dobak-Urbańska ,  mail :  ataeb5@op.pl ; Romuald Schmidt – romuald@start.org.pl 
Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „ START ” 
ul.Zacisze 2,    60-831 Poznań 
tel/fax: ( 61) 8483-189 ,  8411-059 
e-mail: start@start.org.pl    
http://www.facebook.com/startpoznanpolska 
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