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BUD INLINE OSTRAVA 
LYŽOVAČKA PRO RODINY I (NE)PÁRY 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

„Lyžovačka pro rodiny i (ne)páry“ 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 pěti denní lyžovačku na Slovensku, a 

to během ostravských jarních prázdnin. Ubytování a stravování je zajištěno v rodinném penzionu Vila Kamila 

www.vilakamila.sk ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Doprava na místo konání je po vlastní ose. 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 je v podobě švédských stolů, večeře pak v režii domácí 

kuchyně. Privátní wellness je k dispozici neomezeně vždy od 17:00. Kapacita penzionu je 28 lůžek. Termín pobytu naleznete 

v Kalendáři nebo přímo v Rezervačním formuláři. Rezervujte si své místo včas.  

PROGRAM 

Ráno kávička a dobrá rautová snídaně, pak hop do skibusu a na svahu 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 rodinném hotelu s domácí kuchyní, a večer si zajít třeba do wellness. Navrch si zasoutěžit s rodinou či přáteli při 

večerních programech, přijmout výzvu celodenního výletu anebo závodů na lyžích. Prostě zažít nezapomenutelné prázdniny 

v krásném prostředí Malé fatry? Ano, tohle vše vám nabízíme v projektu Lyžuje celá rodina. Volba trávení volného času 

dospělých účastníků je na této akci čistě individuální. Samozřejmě budeme rádi, pokud využijete námi nabízené služby a 

budete se účastnit našich aktivit. Děti mají účast na dopolední a odpolední výuce povinnou, nedomluví-li se rodič jinak. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

9:30 DOPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ (PRIMÁRNĚ 

DĚTI, PO DOMLUVĚ I DOSPĚLÍ) 

11:30 OBĚD VE VLASTNÍ REŽII NA SVAHU 

13:00  ODPOLEDNÍ VÝUKA LYŽOVÁNÍ (PRIMÁRNĚ 

DĚTI, PO DOMLUVĚ I DOSPĚLÍ) 

16:00 PŘEDÁVÁNÍ DRAVÉ ZVĚŘE DO RUKOU 

ZÁKONA 

18:00 VEČEŘE 

20:00 VEČERNÍ PROGRAM 

PŮJČOVNA 

Možnost celosezónní výpůjčky vybavení za zvýhodněné 

ceny u naší smluvní půjčovny Jaeger sport, Gurtějevova 

8, Ostrava (www.jaegersport.cz)   

CENA POBYTU: OD 5 000 KČ 

DÍTĚ (5 900 Kč) 

Ubytování, polopenze, wellness, výuka lyžování včetně 

skipasu na 3 dny, 1x celodenního program, soutěže, 

hry, skibus 

DOSPĚLÝ VAR. 2 (7 200 Kč) 

Ubytování, polopenze, wellness, skipas na 3 dny, 

instruktor k dispozici, 1x celodenního program, 

možnost vypůjčení sněžnic a jiné zimní výzbroje, skibus 

DOSPĚLÝ VAR. 1 (5 200 Kč) 

Ubytování, polopenze, wellness, 1x celodenní program, 

soutěže, hry, skibus, možnost zapůjčení sněžnic a jiné 

zimní výzbroje 

*V ceně není zahrnuto pojištění (cestovní, úrazové,…), 

doprava, obědy a půjčovné za lyžařské či snb sety 

http://www.vilakamila.sk/
http://www.jaegersport.cz/

