
Family Spring Camp 

Wiosenny odpoczynek w prawdziwie alpejskim klimacie 

19 – 26.03.2022 

Jak co roku zapraszamy do Doliny Aosty! Ci, którzy jeżdżą z nami od lat wiedzą, że nie ma lepszego miejsca na wiosenne 
narty! 
Położona we włoskich Alpach, słynie ze szwajcarskich standardów. Ośrodek Monterosa Ski przywita Was nowoczesną 
infrastrukturą, pustymi trasami i fantastycznymi możliwościami off-piste! My dokładamy do tego perfekcyjną 
organizację i niebanalny program wyjazdu. 
Kolejny raz, z myślą o najmłodszych, dokładamy szkolenie i program dla dzieci. Dzięki temu wiosennym słońcem na 
stokach Monterosy będzie mogła cieszyć się cała rodzina! 

 

Program wyjazdu 

Monterosa Ski, położony w największym alpejskim masywie, to wspaniały ośrodek narciarski, mekka freeride’u i 
heliskiingu. Trzy doliny, 172 km tras narciarskich, obsługiwanych przez 28 nowoczesnych wyciągów. Podczas wyjazdu 
proponujemy profesjonalne szkolenie narciarskie dla dzieci i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Małe 
grupy, doświadczeni instruktorzy i starannie opracowany program szkoleniowy. 

Ale Monterosa Family Camp 2022 to nie tylko sportowa aktywność na stoku. Jak co roku dokładamy do tego 
niepowtarzalny program après-ski, animacje i popołudniowe zajęcia dla najmłodszych i codziennie dużo dobrej zabawy 
w kameralnej atmosferze. 

 

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.



Szkolenie dla dzieci 

Wszystkie dzieci na wyjeździe otrzymują szkolenie w cenie. Dzieci dzielimy ze względu na wiek oraz stopień 
zaawansowania. Staramy się dokonać najlepszego wyboru, tak, aby każda grupa poruszała się w odpowiednim dla 
siebie tempie. 

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00 od wspólnej rozgrzewki i trwa z przerwą na lunch do godziny 15:30. Dotyczy to 
prawie wszystkich grup szkoleniowych. Zachowujemy maksimum bezpieczeństwa, w związku z tym staramy się nie 
przekraczać 7 uczestników na instruktora. W przypadku młodszych grup to często 1 instruktor dla 3-4 dzieci. 

Starannie dobieramy instruktorów. Nigdy nie są to przypadkowe osoby. Stawiamy na młodą, ale doświadczoną kadrę, 
która wnosi w narciarstwo znacznie więcej niż tylko wiedzę. Nasi instruktorzy spełniają również rolę animatorów i 
opiekunów podczas wieczorów. Wielu z nich to zapaleni podróżnicy, organizatorzy rajdów, integracji. Narciarstwo dla 
większości z nich to pasja, a nie tylko wykonywany zawód. 

 

Zakwaterowanie 

Nasza zaprzyjaźniona rezydencja Dei Walser*** położona jest w dolinie z imponującym widokiem na masyw Monte Rosy. 
Nowe, komfortowo wyposażone apartamenty. Stworzone zostały z myślą o aktywnych narciarzach i snowboardzistach. 
Rezydencja znajduje się zaledwie jeden przystanek jazdy skibusem od głównej stacji kolejki Stafal, połączonej z całym 
kompleksem Monterosa Ski. Każdy dzień kończymy zjeżdżając ze stoku bezpośrednio do apartamentu. 

Apartamenty w rezydencji: 
• Mono 2-3 osobowe: pokój dzienny z aneksem kuchennym (podwójna, rozkładana kanapa oraz łóżko pojedyncze), 

łazienka. 

• Mono 4 osobowe: pokój dzienny z aneksem kuchennym i podwójną rozkładaną kanapą, sypialnia na antresoli z 
łóżkiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi, łazienka. 

• Bilo 4 osobowe: pokój dzienny z aneksem kuchennym i podwójną rozkładaną kanapą, loft z łóżkiem podwójnym, 
łazienka. 

• Bilo 5 osobowe: pokój dzienny z aneksem kuchennym i podwójną rozkładaną kanapą, loft z łóżkiem podwójnym i 
pojedynczym, łazienka. 

• Trilo 5 osobowe: pokój dzienny z aneksem kuchennym i podwójną rozkładaną kanapą, sypialnia z łóżkiem 
podwójnym, sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi, łazienka. 

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 
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Cena wyjazdu od 500 EUR (za osobę w apartamencie) 

Dla dzieci szkolenie narciarskie w cenie! 

*Cena łóżeczka dla najmłodszych dzieci (do 2 lat) – 50 EUR/pobyt 

Zawiera: 

• zakwaterowanie w wybranych apartamentach - 7 nocy 

• karnet narciarski 6 dni – Monterosa 

• pełen autorski program Monterosa Spring Camp 2022 

• szkolenie narciarskie dla wszystkich dzieci w cenie (podział na grupy wiekowe) 

• ubezpieczenie KL, NNW, OC 

• korzystanie z sauny i łaźni 

• ręczniki, pościel, taksę klimatyczną, sprzątanie końcowe apartamentów 

• opiekę pilotów i instruktorów S.P.A. 

• niepowtarzalny program après-ski i popołudniowe animacje dla dzieci 

Cena szkolenia SKI&SNB dla dorosłych 

• 250 EURO - 5dni x 3h 

• 50 EURO/h - szkolenie indywidualne z instruktorem 

Dodatkowe możliwości: 
• Transport 1 x komplet sprzętu (narty/deska + buty): 50 EUR 
• Transport 1 x bagaż do 20 kg: 50 EUR 
• Szkolenie skitourowe/ Jazda off-piste – do indywidualnego uzgodnienia 
• Wyjście skitourowe do schronisk Gnifetti i Margherita – oferta Monterosa Spring Up – do indywidualnego 

uzgodnienia 
• Wyjazd ratrakiem na kolację w klimatycznym schronisku na 2300 m 
• W rezydencji jest możliwość zamówienia śniadań lub pieczywa, a także pysznej włoskiej pizzy z zaprzyjaźnionej 

restauracji 
Dojazd 

• Samochodem: przez Włochy (Wenecja - Mediolan) lub przez Niemcy i Szwajcarię 
• Samolotem: do Mediolanu/ Bergamo/ Turynu. Odległość od lotnisk: Mediolan - 168 km - 2h, Bergamo - 216 km 

- 2h40, Turyn - 106 km - 1h30 

Do zobaczenia w Monterosie! 
Kontakt   info@snowplusadventure.com   + 48 691 119 119                                                                                                                                                                 

MONO 2 MONO 3 MONO 4 BILO 4 BILO 5 TRILO 5

595 EUR 575 EUR 555 EUR 595 EUR 500 EUR 625 EUR
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