
EXPRESS NARTY
DOLNA MORAWA

Terminy na stronie www.alfatour.olesnica.pl
Cena: 60 zł (4 WYJAZD GRATIS !!!)

CENA ZAWIERA:
> przejazd autokarem lub busem,
> ubezpieczenie PZU ((NNW 10 000 zł, KL 20 000 zł, OC 20 0000 zł z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie
    narciarstwa – opcja podstawowa, sugerowane posiadanie Karty EKUZ, ubezpieczenie nie obejmuje sprzętu      
    narciarskiego oraz bagażu),
> 15% zniżka* na karnet (przy zakupie minimum 20 karnetów),
> opieka pilota, 
> kawa, herbata w drodze (nie dotyczy busa),
*zniża obowiązuje przy zakupie minimum 20 całodniowych karnetów

CENA NIE ZAWIERA     KARNETU 
> karnetu 740 kc / 640 kc* / 500 kc** (9.00-16.00) wysoki sezon od 25.12.2018 do 31.12.2018

            od 01.02.2019 do 03.03.2019
> karnetu 700 kc / 600 kc* / 480 kc** (4 godzinny) 
+ 100 kc (kaucja zwrotna) 
                                                                                                                                                                
> karnetu 710 kc / 590 kc* / 480 kc** (9.00-16.00) wysoki niski od 01.01.2019 do 31.01.2019

          od 04.03.2019 do 17.03.2019
> karnetu 660 kc / 550 kc* / 450 kc** (4 godzinny) 
+ 100 kc (kaucja zwrotna) 

*junior 13-18 lat i senior od 63 lat; ** dzieci 6-12 lat. Powyższe ceny podane są bez zniżki

PAKIET – Express Narty + 1 godz. z instruktorem narciarstwa. Cena pakietu: 140 zł
(w grupach kilkuosobowych)

wyjazd 6:00-Oleśnica parking Urzędu Skarbowego; 6:25-Wrocław Korona parking nad przystankiem
MPK;  6:35-Wrocław  Urząd  Wojewódzki;  6:45-Wrocław  zatoczka  autobusowa  za  rogiem  Hallera
i Powstańców Śl.; 7:00-Kobierzyce stacja paliw Orlen ul. Witosa; wyjazd z Dolnej Moravy godz. 16:20

Uwaga:  W przypadku braku warunków śniegowych,  złych warunków pogodowych lub niewystarczającej  ilości  osób,
organizator ma prawo do odwołania wyjazdu lub zmianę ośrodka narciarskiego do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym
wyjazd (gwarancja zwrotu 100 % kosztów). Promocje i zniżki pakietowe, grupowe itp. nie sumują i nie nakładają się.
dotyczą  tylko  i  wyłącznie  pełnopłatnych,  indywidualnych  wyjazdów 1-dniowych.  Prosimy o  punktualne  przybycie  na
miejsce zbiórki - autokar nie czeka na osoby spóźnione. Wyjazdy na express narty są wyjazdami z wolnego naboru - ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.                                                                                         

Wyjazdy autokarowe z OLEŚNICY, WROCŁAWIA, STRZEGOMIA, OŁAWY, JELCZA LASKOWIC,
w każdy weekend. Zniżka dla grup – 8 osób, rezerwując 8 miejsc na wyjazd w sezonie
2018/2019 płacisz tylko za 7 osób - 8 osoba jedzie GRATIS.

CO 4 WYJAZD GRATIS !!!  promocja obowiązuje od 01.12.2018 do 31.03.2019
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Dolna Morawa (www.dolnimorava.cz)

Dolní Morava - to pierwsza wioska, przez którą przepływa rzeka Morava zaraz po tym, jak opuści
ostre  stoki  Králickiego Śnieżnika.  Dzięki  swojemu położeniu  i  ostremu,  górskiemu klimatowi  jest
idealnym  miejscem  dla  wszystkich  miłośników  sportów  zimowych.  Piękno  tej  doliny  znane  było
dotychczas  wyłącznie  smakoszom  narciarstwa.  Piesze  wycieczki  prowadzące  przez  masyw
Králickiego Śnieżnika należą do tych najwspanialszych rzeczy, które przyroda naszego kraju może
zaoferować. 

W  obecnym  sezonie  zimowym  na  narciarzy  biegowych  czeka  20  km  przygotowanych
i oznakowanych tras będących wyzwaniem, którego nie można odrzucić. Największego zaskoczenia
doznają jednakże fani narciarstwa zjazdowego, a to przede wszystkim ci, którzy przyzwyczaili się do
terenów narciarskich  oferowanych  przez  renomowane ośrodki  alpejskie,  z  krajowych  uznając  za
godny zobaczenia jedynie Špindl. Ośrodek narciarski ŚNIEZNIK położony jest w północnej części
doliny.  Dzięki  swojej  długości  i  zwartości  tras  daje  narciarzom  wyjątkową  możliwość  pokazania
swoich  umiejętności  narciarskich  oraz  przeżycia  prawdziwej  radości,  którą  dają  precyzyjnie
wyprofilowane łuki carvingowe! Nie krępujcie się więc Państwo skorzystać z doskonale naśnieżonych
tras narciarskich oraz z przedłużonego sezonu narciarskiego.

Kolejki i wyciągi
Wynik Kolejka linowa/wyciąg Długość (m) Wydajność

A                            U Slona 1124 m 2400 os./godz.

B                              Sněžník 1167 m 2400 os./godz.

C                              Doppelmayr   600 m 1200 os./godz.

D                              Doppelmayr   600 m 1200 os./godz.

E                              Dětský lan. vlek   200 m   200 os./godz.

G                              Bobová dráha 1100 m        - os./godz.

Slamnik Doppelmayr   600 m

Trasy zjazdowe

Wynik Trasa narciarska Różnica wysokości (m) Długość (m)

1 czer/nieb. U Slona 293 m 1200 m

1a nieb. Modrá sjezdovka 110 m   600 m

2 czer/czar. Áčko 369 m 1200 m

2a czer. Kamila 140 m   600 m

3 czer. Béčko 369 m 1750 m

4 nieb. Spojovací lyžařská cesta 303 m 2500 m

5 nieb. Sáňkařská dráha 235 m 2500 m

6 nieb. Dětský lyžařský park   70 m   200 m

   czer. Slamnik 120 m   600 m

Stoki długie, łamane, mają typowy kształt tras zjazdowych, biegnące zakolami i szerokim trawersem.
Idealne zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących miłośników białego szaleństwa. 
Więcej informacji o ośrodkach narciarskich na stronie : www.holidayinfo.cz lub www.dolnimorava.cz 
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