BUĎ INLINE OSTRAVA
SKI & SNB | JARNÍ LYŽOVAČKA | RODINY
PROPOZICE
Jarní lyžovačka pro rodiny je další z projektů Buď INline a Paradise. V konceptu Víkendové školy lyžování
a snowboardingu vždy necháváme jeden z víkendů volný, abychom si pro vás přichystali v rámci ostravských
jarních prázdnin pětidenní lyžovačku v zahraničí. Ubytování a stravování je zajištěno v penzionu ve dvou až
čtyřlůžkových pokojích. U penzionu je parkoviště pro hosty, uvnitř se nachází velká společenská místnost, bar,
sauna, vířivka a úschovna lyží. Samozřejmostí je wi-fi. Stravování je formou polopenze. Začíná se večeří a končí
se snídaní. Snídaně formou švédských stolů, večeře je pak servírovaná. Doprava na místo konání je po vlastní ose.

PROGRAM
Ráno kávička a dobrá rautová snídaně, pak hurá na svah, kde se vám o děti starají instruktoři. Vy si užíváte
radovánky na sněhu, oběd ve vlastní režii, poté opět odpolední výuka pro děti (při domluvě výuka i pro
dospěláky). Po lyžování si udělat pohodu v penzionu, a večer si zajít třeba do wellness. Navrch si zasoutěžit
s rodinou či přáteli při večerních programech a přijmout výzvu celodenního výletu. Ano, tohle vše vám nabízíme
v projektu Jarní lyžovačka pro rodiny. Volba trávení volného času dospělých účastníků je na této akci čistě
individuální. Děti mají účast na dopolední výuce povinnou, nedomluví-li se rodič jinak.
1. turnus: 13. – 17. 2. 2021
2. turnus: 17. – 21. 2. 2021

HARMONOGRAM

CENA OBSAHUJE

09:30

DOPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ
(DĚTI, PO DOMLUVĚ I DOSPĚLÍ)

11:30

OBĚD VE VLASTNÍ REŽII

DÍTĚ/DOSPĚLÝ BEZ SKIPASU (5 900 Kč): Ubytování,
polopenze, wellness, výuka lyžování, 3 dny skipas
(pouze děti), výlet, večerní programy, zapůjčení
sněžnic

13:00

ODPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ
(DĚTI, PO DOMLUVĚ I DOSPĚLÍ)

15:30

PŘEDÁNÍ DRAVÉ ZVĚŘE

18:00

VEČEŘE

20:00

VEČERNÍ PROGRAM

DOSPĚLÝ SE SKIPASEM (7 200 Kč): Ubytování,
polopenze, wellness, výuka lyžování, 3 dny skipas,
výlet, večerní programy, zapůjčení sněžnic

PŮJČOVNÉ
Možnost celosezónní výpůjčky za zvýhodněné ceny
u naší smluvní půjčovny Jaeger sport (Gurtějevova
8, 700 30 Ostrava)

V případě jakýchkoli dotazů můžete využít dokument FAQ (časté dotazy) nebo nás neváhejte kontaktovat!

Mgr. Marek Švajný, T 778 485 620, W www.budinline.cz, E budinline@gmail.com
Mgr. Adam Kolek, T 731 898 597, W www.paradiseschool.cz, E info@paradiseschool.cz

