
 

                 Ski safari Moena (Włochy) 8-15.01.2023 

         Szkoła Narciarska Ptak-team zaprasza serdecznie na szkolenie narciarskie we włoskie  

Dolomity do miejscowości Moena.  6 dni jazdy na nartach w samym sercu Dolomitów gdzie 

 mamy do dyspozycji 1200 km tras narciarskich na 1 karnet ! Planujemy jazdę codziennie w 

 innym ośrodku narciarskim, tak aby szkoląc się zwiedzić jak najwięcej. Stacje które 

 zwiedzimy to: San Pelegrino, Alpe Lucia, Alpe Cermis, Pampeago Oberregen, Val Gardena 

 oraz Sella Ronda, które mamy na wyciągnięcie ręki. 

 

 

 

W planie szkolenia : 

     Wyjazd jest adresowany do osób, które chcą dopracować technikę swojej jazdy, nauczyć 

 się płynnie jeździć na krawędzi skrętami o różnym promieniu, w różnych warunkach 

 terenowych i śniegowych. Wieczorne analizy video pomogą nam zobaczyć Wasze postępy.  

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać umiejętności jazdy równoległej na nartach  



Zakwaterowanie : 

Hotel Stella Alpina ***  Strada de Ciampian,21    38036 Moena (TN)  

 

 

 

Hotel oferuje śniadania i obiadokolacje, po nartach można zrelaksować się w centrum 

 wellness z saunami i jaccuzi. Do dyspozycji jest również bar, sala wykładowa oraz bilard, 

 ping-pong i piłkarzyki.  

          



            

         

         

         



         

       

  CENA ZAKWATEROWANIA W HOTELU STELLA ALPINA 6 NOCY+ 6 
DNIOWY SKIPASS: 

  780  Euro /osoba dorosła 

  750  Euro / seniorzy urodzeni przed 27.11.1957  

  650 Euro / dzieci urodzone po 27.11.2006 z 2 rodzicami w pokoju 

  350 Euro / dzieci urodzone po 27.11.2014  z 2 rodzicami w pokoju 

SZKOLENIE : 

6 dni szkolenia (4 godz. dziennie + wieczorna analiza) 

900 zł - osoby, które już brały udział w szkoleniu z nami 

950 zł - osoby, które przyjeżdżają na szkolenie z nami pierwszy raz 

1000 zł – osoby , które nie korzystają z naszego zakwaterowania  

 



Jak zapisać się na wyjazd : 

1. Napisać maila na adres szkola@ptak-team.pl z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia  

oraz numerem telefonu oraz czy potrzebujecie transport? 

2. O zadatek (cena szkolenia) poproszę osobnym mailem miesiąc przed wyjazdem. 

3. Zadatek jest bezzwrotny ! Jeśli nie będziecie jednak mogli jechać na wyjazd można 

znaleźć kogoś na swoje miejsce. 

4. Jeżeli potrzebujecie fakturę za szkolenie proszę o wysłanie danych. 

Serdecznie zapraszamy 

Szkoła Narciarska PTAK-TEAM 
Bartłomiej Ptak 
Tel. 601 501 423 
Mail: szkola@ptak-team.pl 
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