
 

Marka Snow Plus Adventure należy do Biura Podróży Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka z siedzibą w Nałęczowie, przy ul. Klonowej 2. Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod numerem 091. 

 

Przedsezonowa rozgrzewka i trening na lodowcu Senales 

18 – 21.10.2018 

 

Prawdziwy narciarz sezon zaczyna wcześnie. A my zaczynamy…jeszcze wcześniej! Na przystawkę proponujemy trening na 
wysokim poziomie – na lodowcu Schnals/Senales. Z popularnej miejscowości Maso Corto wyjeżdżamy gondolą na 3212 m 
n.p.m. Tam śpimy, trenujemy i robimy kondycję! Przedsezonowe rozjeżdżenie z instruktorami, sportowy trening na tyczkach, a 
dla chętnych trening kondycyjny na nartach skiturowych. Z takim przygotowaniem powitamy zimę. Dołącz do nas, zapraszamy! 

 

 

 

Zakwaterowanie 

Naszą bazą jest komfortowy, trzygwiazdkowy hotel Glacier Hotel Grawand*** , położony w budynku górnej stacji gondoli na 
3212 m n.pm. Bliżej stoku się nie da! Do dyspozycji mamy wygodne, dwuosobowe pokoje, saunę oraz piękny widok na szczyty 

Alp Ötztalskich zaraz po przebudzeniu 😊 
 

 

 

https://www.grawand.com/en/webcams/
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Szkolenie i program wyjazdu 

Włoski lodowiec Schnals/Senales jest popularnym miejscem treningowym – zarówno wśród alpejczyków trenujących jazdę 
sportową, jak i dla ski-alpinistów, dla których liczy się dobre przygotowanie kondycyjne. 
Podczas wyjazdu prowadzimy profesjonalne szkolenie z jazdy sportowej (slalom GS), a dla chętnych będzie możliwość 
spróbowania swoich sił i robienia formy na nartach skiturowych. 
Skrócony program: 
17.10 – wyjazd z Warszawy w godzinach późnowieczornych  

18.10 – wyjazd gondolą do hotelu Grawand, zakwaterowanie, jazda na stoku (rozgrzewka) z instruktorami 

19.10 – trening sportowy na tyczkach (GS), po południu dla chętnych trening/szkolenie skiturowe 

20.10 – trening sportowy na tyczkach (GS), po południu dla chętnych trening/szkolenie skiturowe 

21.10 – trening sportowy na tyczkach (GS), dla chętnych trening/szkolenie skiturowe, zjazd do Maso Corto, powrót do Polski 

 

Podczas wyjazdu będzie możliwość wypożyczenia bez dodatkowych opłat i przetestowania nart skiturowych firm ATOMIC i 

SALOMON. 

 

 

 

Cena wyjazdu: 399 EUR  

Cena wyjazdu - dorosły Cena wyjazdu – junior* Cena karnetu - dorosły Cena karnetu – 
junior** 

Cena karnetu – 
dziecko*** 

399 EUR 369 EUR 127 EUR 116 EUR 82 EUR 

 

* 7-13 lat 

** ur. 1991 – 2003 

*** ur. 2004 i później 
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Cena wyjazdu zawiera: 

• zakwaterowanie w hotelu Grawand *** (3 noce) 

• wyżywienie HB 

• transport Warszawa – Maso Corto – Warszawa busem (lub Kraków/Katowice/Wrocław) 

• szkolenie sportowe na tyczkach (GS) z instruktorami 

• szkolenie skiturowe z instruktorem 

• wypożyczenie nart skiturowych Atomic/Salomon (liczba zestawów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) 

• ubezpieczenie KL, NNW, OC 

• opiekę pilotów i instruktorów S.P.A. 

 
Kontakt   info@snowplusadventure.com   + 48 691 119 119                                                                                                                                                                   


