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Zapraszamy na FAMILY lines - rodzinny wyjazd na narty w Dolomity, 
z wysokiej jakości szkoleniem w rodzinnej atmosferze. 



hotel nigritella
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Trzygwiazdkowy Hotel Nigritella w miejscowości
Selva di Cadore usytuowany jest naprzeciwko
szczytu Monte Civetta oraz masywu Massiccio
del Pelmo, które wpisane zostały na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Pod najbliższy wyciąg krzesełkowy (Pescul)
dojedziemy w 3 minuty hotelowym busem.

Wygodnym rozwiązaniem jest transport
samolotowy (Wenecja - ok. 130 km od hotelu) -
pomożemy w transporcie bagaży i transferze z
lotniska.



classic rooms

bi
g 

li
n

es

Przytulne i urządzone w tradycyjnym stylu
pokoje: jedno-, dwu- i trzyosobowe, w których
znajduje się TV, sejf, lodówka, WI-FI.

Łazienka jest wyposażona w prysznic lub wannę,
WC, suszarkę do włosów. Większość pokojów
dysponuje balkonem. 



wyzywienie
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HB: śniadania w formie bufetu szwedzkiego,
trzydaniowe obiadokolacje z dużym barem
sałatkowym. Dostępne jest także bogate menu
dziecięce oraz popołudniowe przekąski. 

Do obiadokolacji w cenie jest woda, kieliszek
domowego wina, soki.



wellness
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Dla gości dostępny jest duży kryty basen z
jacuzzi oraz sauna fińska i łaźnia turecka (za
dodatkową opłatą).



udogodnienia
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W hotelu znajduje się również duży pokój zabaw
dla dzieci, bilard, narciarnia, przestronny bar,
parking.



civetta
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Ośrodek Ski Civetta znajduje się w Dolomitach,
jest częścią Dolomiti Superski i największym
ośrodkiem narciarskim w regionie Veneto. 

Do przejechania w okolicy jest ponad 70 km tras,
o zróżnicowanych stopniu trudności - trasy w
większości są długie i szerokie. Na nartach
można zjechać do malowniczej miejscowości
Alleghe i doliny Val di Zoldo. 



SZKOLENIE

grupy dzieci i dorosłych
szkolenie 5h x 6 dni
podział na grupy szkoleniowe wg umiejętności i wieku
szkolenie z jazdy sportowej
szkolenie z podstawowego serwisowania nart
videoanalizy
popołudniowe zajęcia dla dzieci

Stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie ilość.
Dobieramy najlepszą kadrę, która na stoku przeprowadzi
efektywny trening, a po południu zapewni opiekę i
dodatkowe animacje dzieciom.
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CENA
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zakwaterowanie (7 noclegów)
wyżywienie HB
opiekę nad dziećmi w przerwie na stoku 
popołudniowe animacje dla dzieci
dojazd na stok
wejście na basen
gadżety dla każdego uczestnika
pamiątkowe zdjęcia
opiekę kadry

Cena zawiera:
skipassu
szkolenia
dojazdu
ubezpieczenia
tourist tax

Cena nie zawiera:

osoba dorosła: 306 euro
dziecko ur. po 26.11.2006: 215 euro 
dziecko ur. po 26.11.2014: gratis

SKIPASS (Civetta - 6 dni):
grupa dorosłych: 1 800 zł 
grupa dzieci: 1 800 zł
grupa dzieci 2-4 lata: 2 400 zł 
indywidualne: na zapytanie

Szkolenie (5h x 6 dni):

CLASSIC ROOM
2/3/4 OS.

osoba dorosła dziecko 12+ dziecko 7-11 dziecko 3-6 

685 550 480 345

ceny w euro

*zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych w pokoju



+48 692 586 155
BIURO@BIGLINES.PL

WWW.BIGLINES.PL


