Tabără de snowboard
10-15 Februarie 2019
Tabăra cuprinde
-

5 nopți/6 zile cazare
Lecții de snowboard (5 ore de snowboard/zi)
Initiere si perfectionare adult
Participanții primesc diplome de participare și poze
27 km domeniu schiabil

Prețul pachetului este de 1280 lei

Detalii:
Cursanţii trebuie să aibă mimim 18 ani
Cazarea va fi asigurată de : PENSIUNEA DACIA ,HOTEL VICTORIA ,PENSIUNEA TEO,VILA
CRIAL.
- Mesele se vor servi la restaurantele pensiunilor
- Echipamentul de snowboard nu este inclus în prețul taberei. Acesta va fi asigurat de centrul
de închirieri.
- Orele de schi vor fi programate la sosirea in tabără, cu toţi colegii.
Un monitor va avea
maximum 10 cursanţi.
-

Asistența medicală va fi asigurată de serviciul Salvamont.

Înscrierile în tabără se fac prin plata unui avans de 700 lei în contul RO97 BTRLRONCRT0342977301, deschis la BTRL – agenţia Lupeni, titular cont: S.C. RES TUR 2016 S.R.L.
Lupeni, CUI: 35865013. După ce banii vor intra în cont, rezervarea este confirmată, iar camera
păstrată, veţi fi informaţi asupra confirmării rezervării (primirea banilor) telefonic sau prin email. Restul de plată se achită în prima zi a sejurului. Avansul achitat se returnează dacă
rezervarea este anulată cu cel putin 14 zile înaintea începerii sejurului. Daca anularea se efectuează cu mai putin de 14 zile înainte de începerea sejurului, atunci avansul achitat nu se returnează.

La returnarea avansului se reține o taxa de 10 lei pentru acoperirea comisioanelor bancare (de
încasare și de returnare a avansului).

Prețurile oferite mai sus sunt valabile indiferent de numărul cursanților.
Alegerea camerelor se va face în ordinea înscrierii în tabără.
Oferta este valabilă până la epuizarea locurilor.
În cazul în care doriți să fiți informați pe viitor despre taberele noastre pe care le vom mai organiza, vă rugăm să ne lăsați o adresă de e-mail sau un număr de telefon și vă vom ține la curent
cu tot ce este nou.
Dacă doriți mai multe detalii sau mai aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați!
Vă mulțumim!
Persoană contact: RESIGA ANDREI
Tel: 0722.565.726
E-mail: contact@tabararesiga.ro
resigaandrei@yahoo.com

