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AUSTRIA NEUSTIFT i LODOWIEC STUBAI 11-17 listopada 2018 

 

LODOWIEC STUBAI, to największa w Europie całoroczna stacja 

narciarska oferująca 110 km tras zjazdowych od łatwych i 

szerokich stoków dla początkujących, po wymagające i trudne 

trasy dla ekspertów. Doskonała infrastruktura sprawia, że jest 

to jeden z najbardziej popularnych ośrodków narciarskich   w 

Austrii.  

Neustift, to malownicza miejscowość w Dolinie Stubaital 

austriackiego Tyrolu znajdująca się u podnóża lodowca Stubai. 

Dolina należy do najpiękniejszych wysoko położonych dolin 

Tyrolu, gdzie nowoczesność i tradycja wspaniale się 

uzupełniają.  

  

 APARTAMENTY LANDHAUS*** 

            
Nowocześnie i komfortowo urządzony z zachowaniem tyrolskiego stylu Pensjonat Landhaus***, to dom 

apartamentowy w najlepszym tego słowa znaczeniu – duża przestrzeń i doskonałe wyposażenie. Apartamenty           w 

swojej ofercie mają kompletne wyposażenie kuchni, przestronne sypialnie, część wypoczynkową oraz czyste           i 

doskonale wykończone łazienki.  

APARTAMENTY:  

Oferujemy Państwu 7 samodzielnych apartamentów  przeznaczonych do zamieszkania  od 2 do 8 osób.  Szczegółowy 

opis apartamentów zawiera osobna specyfikacja. 

WYŻYWIENIE:  

 we własnym zakresie 

 możliwość wykupienia obiadokolacji w Alpenhotel Kindl**** za dodatkową opłatą 28€ za osobę 



 

      od 2001 

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO 2019 

Z NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ NARCIARSKĄ W POLSCE 2018  

2 
 

 

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  

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 

 

 

 

 20 godzin nauki i doskonalenia z instruktorami 
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 
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 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: 

 Szkolenie narciarskie dzieci 7 - 14 lat wg programu odznak Misia Stramusia – średnio jeżdżący i zaawansowani 
– ( od odznaki zielonej do srebrnej ) – 6 do 8 osób w grupie 

 Szkolenie narciarskie dzieci wg programu odznak Misia Stramusia – początkujący w wieku 4 - 6 lat   
(bez odznak lub od odznaki czerwona do niebieskiej ) -   max 5 dzieci w grupie 
 

 realizacja autorskiego programu                i zawody STRAMUŚ SKI CROSS  
  

 

 

 KLUB  MISIA STRAMUSIA  - ATRAKCJE DLA DZIECI     
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. 

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)   

 

CENNIK APARTAMENTY ***  

RODZAJ APARTAMENTU CENA €  
za apartament  

CENA PLN  
za apartament 

APARTAMENT NR 1 do 4 osób 570€ 2451zł 

APARTAMENT NR 2 od 6 do 8 osób 960 4128zł 

APARTAMENT NR 3 dla 6 osób 990 4257zł 

APARTAMENT NR 4 dla 6 osób 990 4257zł 

APARTAMENT NR 5 od 4 do 6 osób 720 3096zł 

APARTAMENT NR 6 od 2 do 4 osób 450 1935zł 

APARTAMENT NR 7 od 2 do 4 osób 450 1935zł 

SPRZĄTANIE – JEDNORAOWA OPŁATA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW 

APARTAMENTÓW 
50€ 215zł 

Szkolenie narciarskie dla młodzieży od 15 lat  i dorosłych :  5 dni 
-> 20 godzin + zawody narciarskie , od 6 do 8 osób w grupie na 
różnych poziomach umiejętności 

200€ 860zł 



 

      od 2001 

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO 2019 

Z NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ NARCIARSKĄ W POLSCE 2018  

4 
 

 

CENA ZA SZKOLENIE ZAWIERA 
 

DLA DZIECI 4-14 lat  

 20 godzin szkolenia narciarskiego wg 6 odznak Misia Stramusia wg programu, zdobywanie odznak + zawody 

 uroczyste zakończenie wyjazdu i zawodów z odznakami , nagrodami dla zwycięzców i upominkami 

 skipass dla dzieci do 10 lat 

 

DLA DOROSŁYCH  

 20 godzin nauki i doskonalenia z instruktorami 

 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 

 wypożyczenia sprzętu z dostarczeniem do Austrii – 400 zł komplet/dorośli, 350zł komplet/dzieci 

 skipassu dla dorosłych i dzieci powyżej 10 lat 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  SZKOLENIA 11-17.11.2018  

 

 

ND 11.11 
20:30 Spotkanie organizacyjne Hotel Kindl**** 

 PON – WT 
12-13.11 

9:00 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 

 ŚR 14.11 
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 , 15:30 planowany powrót 

skibusem do miejsca zakwaterowania, 20:30 Video analiza DLA DOROSŁYCH biorących udział w szkoleniu                                                                                                                  

CZW 15.11 

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, 20:00 spotkanie organizacyjne przed 
zdobywaniem odznak, pokaz i analiza filmów z odznakami 

PT 16.11 

9:00 wyjazd na narty lodowiec Stubai, 10.00 – 13.00  DZIECI 

ZDOBYWANIE ODZNAK MISIA STRAMUSIA + ZAWODY 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, 20:30 Uroczyste wręczenie odznak Misia 
Stramusia oraz nagród dla zwycięzców zawodów.  Oficjalne zakończenie wyjazdu                                                                                                           
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PŁATNOŚCI 

 Zaliczkę 1000zł od osoby, należy wpłacić w momencie potwierdzenia rezerwacji wstępnej. Wplata zaliczki 
potwierdza ważność rezerwacji. Dopłaty do pełnej kwoty należy dokonać do dnia 31.10.2018 
 

Strama Sport i Turystyka, ul Balzera 30, 34-500 
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, ul Balzera 30, 34-500 
Zakopane 
Konto dla płatności w PLN: 
BGŻ BNP Paribas  o/Zakopane:  
68  1600 1042 0002 0141 9804 5001 
 

*Płatności możliwe tylko w jednej z wybranych walut PLN lub EURO 
*Brak możliwości podzielenia płatności na dwie waluty EURO + PLN 

 

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 60 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 zł/ os. 
- 59 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 
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. 

 

mailto:szkola@nosal.pl

