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OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO 2021/2022
Z NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ NARCIARSKĄ W POLSCE*

AUSTRIA LODOWIEC STUBAI 7-13.11.2021
-WYJAZD RODZINNY-

LODOWIEC STUBAI, to największa w Europie stacja narciarska położona na
lodowcu oferująca 110 km na 35 trasach zjazdowych od łatwych i szerokich
stoków dla początkujących, po wymagające i trudne trasy dla ekspertów. W
ośrodku znajduje się 26 kolei i wyciągów

ALPENHOTEL KINDL****

Pełen tradycji, doskonały rodzinny Alpenhotel Kindl**** położony w miejscowości Neustift jest jednym z najbardziej
przyjaznych obiektów dla rodzin z dziećmi w całej Austrii. W hotelu Goście skorzystać mogą bezpłatnie z parkingu,
Wi-Fi oraz sala fitness i centrum odnowy biologicznej z krytym basenem. Dostępne są sauny, jacuzzi oraz pokój do
relaxu z tarasem widokowym na świeżym powietrzu. Dla dzieci czeka NOWY basen z wodnymi atrakcjami, pokój gier
oraz doskonale wyposażona sala zabaw. Restauracja zapewnia codziennie bogate śniadanie, podwieczorek oraz
wykwintną kolację wraz z menu przygotowanym specjalnie dla dzieci. www.hotel-kindl.at
POKOJE:
komfortowe, przestronne pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe wyposażone w wannę lub prysznic, ręczniki,
suszarkę do włosów, telewizję satelitarną, Wi-Fi, telefon, sejf. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość
zakwaterowania w apartamencie
WYŻYWIENIE:
 śniadanie od 7:00 do 10:00 -> bogaty bufet śniadaniowy z wyborem produktów ekologicznych i
pełnowartościowych
 podwieczorek od 15:00 do 17:00 -> ciasta popołudniowe z kawą i herbatą, napojami bezalkoholowymi
 obiadokolacja od 18:00 do 20:30 -> 5 daniowy bufet z potrawami do wyboru – w menu również sałatki, sery,
które uzupełniają dania
 istnieje możliwość zamówienia posiłków wegetariańskich lub bez glutenu lub bez laktozy
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SZKOLENIE NARCIARSKIE
LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA

STRAMA

Szkoła specjalizuje się w organizacji narciarskich i snowboardowych wyjazdów szkoleniowych w Alpy dla dzieci i
dorosłych na każdym poziomie umiejętności. W 70 osobowej kadrze szkoleniowej znajduje się wielu utytułowanych
zawodników, trenerów oraz instruktorów PZN, których pasją jest narciarstwo i snowboard, a celem profesjonalne
przekazywanie umiejętności. W 2018 roku nasza szkoła zdobyła tytuł Najlepszej Szkoły Narciarskiej w Polsce
podczas Mistrzostw Szkół i Instruktorów SITN-PZN.

DZIECI 4 -14 lat SZKOLENIE NARCIARSKIE I
SNOWBOARDOWE

Szkoła specjalizuje się m.in. w organizacji szkoleń dla dzieci –
zarówno w kraju jak i podczas wyjazdów zagranicznych. Jako
pierwsza w Polsce opracowała autorski program szkolenia w
jeździe na nartach – 6 ODZNAK MISIA STRAMUSIA. Program
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do14 lat, został
stworzony na podstawie wieloletniego doświadczenia. Nauka
podzielona jest na 6 etapów. Kiedy młody adept narciarstwa
przyswoi przypisane do poszczególnego etapu umiejętności,
zdobywa jedną z 6 ODZNAK MISIA STRAMUSIA oraz INDEKS, w
którym odnotowywane są jego postępy w nauce. Specjalnie
wyselekcjonowaną kadrę tworzą osoby z wysokimi
predyspozycjami i umiejętnościami do szkolenia dzieci. Co roku, pod okiem naszych instruktorów, szkoli się około
2000 małych narciarzy!

2
Informacje i rezerwacje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00- 15:00
tel. 0048 608 605 205, e-mail: szkola@nosal.pl

od 2001

 20 godzin nauki i doskonalenia z instruktorami i zawody
 podział grup dziecięcych wg poziomu umiejętności: początkujący,
średni, zaawansowany lub wg posiadanych ODZNAK MISIA STRAMUSIA
 ilość osób w grupie 5 do 8 osób w zależności od poziomu
umiejętności:
7-14 lat poziom średni i zaawansowany lub od odznaki zielonej do
srebrnej 6 do 8 osób w grupie
4-6 lat poziom początkujący lub odznaki czerwona i niebieska max 5
dzieci w grupie


ważna informacja szkoleniowa ***!*** dzieci w wieku 4 - 7 lat
program na nartach mają dopasowany do możliwości fizycznych, a
szkolenie narciarskie przeplatane jest zabawami na śniegu i krótkimi
przerwami na odpoczynek grupa początkująca 4-6 latków tworzona jest dla minimum 4 dzieci
PODCZAS WYJAZDU ODBĘDZIE SIĘ KURS DEMONSTRATORA SITN-PZN w którym mogą wziąć udział
DZIECI OD 12 lat ! – zainteresowanym zostanie przesłana oddzielna informacja szkoleniowa
KLUB MISIA STRAMUSIA - ATRAKCJE DLA DZIECI W HOTELU
W ramach codziennych poza narciarskich atrakcji dla dzieci w KLUBIE MISIA
STRAMUSIA przewidziane są m.in.: animacje, zajęcia zręcznościowe, plastyczne i
muzyczne oraz wiele innych

WAŻNE: W zależności od panującej sytuacji będzie stosować się do wymagań
bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

DOROŚLI I MŁODZIEŻ od 15 lat SZKOLENIE NARCIARSKIE
 20 godzin nauki i doskonalenia z instruktorami
 podział grup dorosłych wg poziomu umiejętności: poczatkujący,
średni, zaawansowany, sportowy
 ilość osób w grupie od 6 do 8 w zależności od poziomu
umiejętności
 szkolenie podstawowe, doskonalenie techniki i elementów jazdy
sportowej oraz zawody dla dorosłych
 trening na nartach snowblade oraz slalomie gigancie (grupy
zaawansowane)
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 7-13.11.2021

ND 07.11

od 15:00 możliwe zakwaterowanie w hotelu . 18:30 Kolacja powitalna 20:00 Spotkanie organizacyjne

PON 08.11

Śniadanie, 9:00 wyjazd na narty na lodowiec Stubai, 10.00 – 12.30 podział na grupy szkoleniowe - szkolenie narciarskie dla
DZIECI i DOROŁSYCH, 12.30 Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie, 15:30 planowany powrót
skibusem do miejsca zakwaterowania 17.30 – 18.30 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.00 Kolacja

WT 09.11

Śniadanie, 9:00 wyjazd na narty lodowiec Stubai, 10.00 – 12.30 podział na grupy szkoleniowe - szkolenie narciarskie dla
DZIECI i DOROŁSYCH, 12.30 Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie, 15:30 planowany powrót
skibusem do miejsca zakwaterowania 17.30 – 18:30 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.15 Kolacja

ŚR 10.11

Śniadanie, 9:00 wyjazd na narty lodowiec Stubai, 10.00 – 12.30 szkolenie narciarskie dla DZIECI – tory na odznaki i
DOROŁSYCH - technika + GS12.30 Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie , 17.30 – 18.30
DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.00 Kolacja, 20:30 Video analiza DLA DOROSŁYCH biorących udział w

szkoleniu

CZW 11.11

Śniadanie, 9:00 wyjazd na narty lodowiec Stubai, 10.00 – 12.30 szkolenie narciarskie dla DZIECI – tory na odznaki, slalom
gigant i - DOROSŁYCH technika + GS 12 12.30 przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI,
ZAWODY GS dla dorosłych, 15:30 planowany powrót skibusem do miejsca zakwaterowania, 17.00 – 18.00 DLA DZIECI - KLUB
MISIA STRAMUSIA, 19.00 Kolacja, 20:00 spotkanie organizacyjne przed zdobywaniem odznak, analiza filmów z odznakami
Śniadanie, 9:00 wyjazd na narty lodowiec Stubai, 10.00 – 13.00
DZIECI ZDOBYWANIE ODZNAK MISIA STRAMUSIA + ZAWODY

PT 12.11

SB 13.11

DLA DZIECI z elektronicznym pomiarem czasu, DOROŚLI –
szkolenie narciarskie 13:00 Przerwa na lunch, 14:00-15:00 DZIECI i DOROŚLI – wspólna jazda wszystkich grup z
instruktorami 15:30 planowany powrót skibusem do miejsca zakwaterowania, 17.30 – 18.30 DLA DZIECI - KLUB MISIA
STRAMUSIA, 19.00 Kolacja, 20:30 Uroczyste wręczenie odznak Misia Stramusia oraz nagród dla zwycięzców
zawodów. Oficjalne zakończenie wyjazdu

ŚNIADANIE I WYJAZDY DO POLSKI – wykwaterowanie do godziny 11:00
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CENNIK z zakwaterowaniem w hotelu Kindl****
ZAKWATEROWANIE W POKOJU 2,3,4 osobowym
KATEGORIA DOROŚLI I MŁODZIEŻ
CENA €

CENA ZŁ

Dorosły

958

4408

Młodzież 15-18 lat (2006-2003)

743

3416

Dorosły w pokoju 1 os.

1108

5098

CENA €

CENA ZŁ

Dziecko 10 do 14 lat (2007-2011)

926

4261

Dziecko 5 do 9 lat (2012-2016)

725

3333

Dziecko 4 lata (2017)

611

2809

bez szkolenia narciarskiego w cenie skipass 5 dni

KATEGORIA DZIECI

w cenie szkolenie narciarskie + skipass 5 dni

ZAKWATEROWANIE W APARTAMENCIE DE LUX
KATEGORIA DOROŚLI I MŁODZIEŻ

CENA €

CENA ZŁ

Dorosły

1072

4933

Młodzież 15-18 lat (2006-2003)

822

3783

CENA €

CENA ZŁ

Dziecko 10 do 14 lat (2007-2011)

995

4576

Dziecko 5 do 9 lat (2012-2016)

765

3517

Dziecko 4 lata (2017)

622

2861

100 dorośli
85 dzieci

460 dorośli
390 dzieci

bez szkolenia narciarskiego w cenie skipass 5 dni

KATEGORIA DZIECI

w cenie szkolenie narciarskie + skipass 5 dni

OPCJE DODATKOWE
Wypożyczenie sprzętu 5 dni z dostarczeniem do hotelu

Szkolenie narciarskie dla młodzieży od 15 lat i dorosłych :
215
990
5 dni -> 20 godzin + zawody narciarskie , grupy 6 do 8 osób
 Stali klienci - 3 wyjazd zagraniczny i więcej dodatkowa zniżka 55€ lub 250zł od osoby
 Cena dla dziecka obowiązuje przy zakwaterowaniu z 2 osobami dorosłymi, zakwaterowanie z jedną osobą
pełnopłatną obejmuje oddzielna oferta cenowa.
 W przypadku kursu powyżej 1€ = 4,6 zł wg tabeli sprzedaży BGŻBNP PARIBAS cena w zł może ulec zmianie.
 DODATKOWE KALKULACJE CENOWE NA PODSTAWIE ZAPYTAŃ INDYWIDUALNYCH:
I – dla dziecka zakwaterowanego z jedna osobą dorosłą , II – dla osób towarzyszących bez szkolenia i skipassu
III – dla zakwaterowania w apartamencie hotelowym DELUX IV - dla każdego innego niestandardowego zapytania
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CENA ZAWIERA









zakwaterowanie w wybranym rodzaju pokoju
taxe klimatyczną dla dorosłych i dzieci od 15 lat
6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji w hotelu
podwieczorek w hotelu w formie bufetu : ciasteczka, kawa, herbata, soki
wstęp na basen i do strefy wellness , internet wi-fi
5 dniowy skipass na lodowiec Stubai + skibus na stok
ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna
parking przed hotelem
DLA DZIECI 4-14 lat - dodatkowo w cenie:

 szkolenie narciarskie wg 6 odznak Misia Stramusia wg programu, zdobywanie odznak + zawody
 Klub Misia Stramusia – atrakcje i animacje po nartach w hotelu
 uroczyste zakończenie wyjazdu i zawodów z odznakami , nagrodami dla zwycięzców i upominkami
DLA DOROSŁYCH – dodatkowo w cenie :
 video analizy szkolenia narciarskiego ( dla osób biorących udział w szkoleniu)
 udział w zawodach – slalom gigant
 uroczyste zakończenie wyjazdu i zawodów z nagrodami dla zwycięzców i upominkami
CENA NIE ZAWIERA - OPCJONALNIE PŁATNE
 DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY od 15 LAT SZKOLENIE NARCIARSKIE – 216 € lub 990zł / 5 dni
 napojów zamawianych poza oferowanym podczas kolacji menu
 wypożyczenia sprzętu z dostarczeniem do Austrii – 100€ lub 460 zł komplet/dorośli, 85€ lub 390zł
komplet/dzieci

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie: Signal Iduna, Wariant III - ZIMA + *SZ +OC, KL-20 000€, KR-5 000€ (podlimit KL), NWI 15 000zł,
NWS 15 000zł, OC 10 000€, BP 1 000zł
* Sporty zimowe (SZ)- rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na
oznakowanych trasach zjazdowych. W przypadku chorób przewlekłych, aby ubezpieczenie zostało stosownie zawarte
należy zgłosić tą informację organizatorowi. Dodatkowa opłata/kalkulacja
w przypadku CP
* Choroba przewlekła ( kod CP) – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród
następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami
patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji,
leczenia czy opieki, leczona jest w sposób stały lub okresowy.
DODATKOWO istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY
100% poszerzoną o KOSZTY REZYGNACJI ZWIĄZANE Z COVID-19.OFERTA UBEZPIECZENIA KALKULOWANA JEST PRZY
TWORZENIU KONKRETNEJ OFERTY WYJAZDU. Dla kwoty do 17 000zł: RG 100% = 2,95% wartości imprezy, RG 100% +
CP = 4,43 % wartości imprezy , RG100% + COVID-19 i kwarantanna 5,31%, RG100%+CP + COVID i kwarantanna
6,79%. *Możliwe są również DODATKOWE, WYŻSZE WARIANTY UBEZPIECZENIA. Informacja: szkola@nosal.pl
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PŁATNOŚCI


Zaliczkę 1000zł od osoby lub całość należności należy wpłacić 3 dni od złożenia rezerwacji. Wplata zaliczki
potwierdza ważność rezerwacji.
W przypadku wpłaty zaliczki , dopłaty do pełnej kwoty należy dokonać do dnia 22.10.2021



Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o., ul Balzera 19A, 34500 Zakopane
Konto dla płatności w EURO
 BGŻ BNP Paribas o/Zakopane:
29 1600 1042 0002 0141 9804 5024
 IBAN: PL 29 1600 1042 0002 0141 9804 5024
 SWIFT: PPABPLP1ZK1

Strama Sport i Turystyka Sp. z o.o., ul Balzera 19A, 34500 Zakopane
Konto dla płatności w PLN:
BGŻ BNP Paribas o/Zakopane:
68 1600 1042 0002 0141 9804 5001

WARUNKI I KOSZTY REZYGNACJI
W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez biuro
STRAMA kwoty stanowiącej równowartość poniesionych kosztów:
- do 45 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 zł/ os.
- 44 do 30 dni przed datą wyjazdu – 30% ceny imprezy
- 29 do 14 dni - 60 % ceny imprezy
- 13 dni i mniej przed datą wyjazdu – 100 % ceny imprezy
Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, a zakwaterowana była w pokoju
dwuosobowym, druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty
dodatkowej za pokój jednoosobowy. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki Klient ma prawo
przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie
wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest poinformować STRAMA
na piśmie. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmianie uczestnika, Klient jest zobowiązany złożyć
w formie pisemnej na podany adres mailowy szkola@nosal.pl. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Biura
STRAMA.
ZASADY WJAZDU DO AUSTRII W ZWIĄZKU Z COVID -19 na dzień 14.09.2021

Osoby przyjeżdżające z Polski zobowiązane są do wykazania podczas kontroli jednej z czterech okoliczności:
1. negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 PCR ważny 72h, antygenowy ważny 48h, zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim
2. zaszczepienia
3. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni
4.

posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 90 dni

Dzieci (0-12 lat) nie podlegają obowiązkowi szczepienia ani testowania
Małoletni (12-18 lat) muszą posiadać przy wjeździe negatywny test na Sars-Cov-2, certyfikat szczepienia lub
zaświadczenie o przebytym zachorowaniu na COVID-19.
AKTUALNE ZASADY ZNAJDUJĄ SIĘ NA : https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie
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