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Mieli bičiuliai,
Kviečiame Jus dalyvauti svarbiausiame kasmetiniame Lietuvos slidininkų bendruomenės renginyje –
Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionatas 2016!
Renginys vyks viename geriausių slidinėjimo centrų Alpėse – Plan de Corones (Kronplatz) kovo 05 –
12 dienomis.

KELIONĖS PROGRAMA
Kovo 5 d. (šeštadienis) 07:00 – 08:30 skrydis Vilnius – Verona. Pervežimas iš oro uosto į viešbutį
Riskonėje (atstumas apie 200 km). Registracija viešbučiuose, įrangos nuoma. Vakarienė ir nakvynė
pasirinktame viešbutyje.
Kovo 6 d. (sekmadienis) Slidinėjimas. Čempionato atidarymo vakaras viešbutyje „Olympia“.
Registracija į profesionalų ir mėgėjų varžybas. Planuojamas susitikimo pradžios laikas – 21 val.
Kovo 7 d. (pirmadienis) Slidinėjimas. Treniruotė varžybų dalyviams. Vakarienė ir nakvynė.
Kovo 8 d. (antradienis) Slidinėjimas. Treniruotė varžybų dalyviams. Vakarienė ir nakvynė.
Kovo 9 d. (trečiadienis) Varžybų diena. Profesionalai - Slalomas. Vakarienė ir nakvynė.
Kovo 10 d. (ketvirtadienis) Varžybų diena. Profesionalai – Slalomas Milžinas. Po profesionalų
varžybų seks Mėgėjų varžybos. Vakarienė ir nakvynė.
Kodo 11 d. (penktadienis) Slidinėjimas, vakare grąžiname išnuomotą slidinėjimo inventorių.
Čempionato uždarymo vakaras ir nugalėtojų apdovanojimas viešbutyje „Olympia“. Planuojamas
renginio pradžios laikas – 21 val.
Kovo 12 d. (šeštadienis) Ankstyvas išvykimas iš viešbučio, pervežimas viešbutis – oro uostas.
Skrydis Verona – Vilnius 09:30 – 13:00.
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KELIONĖS KAINOS IR RENGINIO VIEŠBUČIAI

OLYMPIA 3+*
http://www.hotelolympia.net/en/
Slidininkų pamėgtas viešbutis „Olympia“ jau trečius metus taps Lietuvos kalnų slidinėjimo
čempionato būstine. Čia kalnų mylėtojai susirenka pabendrauti, pasidžiaugti pergalėmis ir pasidalinti
patirtimi. Jaukiame viešbučio bare vyksta čempionato atidarymo ir uždarymo renginiai.
Viešbutis yra Riskone miestelio centre, iki keltuvų ~600 m. Svečiai iki keltuvų nuvežami ir
parvežami viešbučio transportu. Viešbutyje yra 50 kambarių, restoranas, baras, žiemos sodas.
Visiškai šalia viešbučio yra didelis vandens pramogų ir sveikatingumo centras „Cron 4”
http://www.cron4.it. Viešbučio „ Olympia“ svečiams taikomos didelės nuolaidos centro paslaugoms.

Kelionės kainos:
Kambario tipas
Standartinis kamb.
Standartinis kamb.
Kainos vaikams

Apgyvendinimas
Dvivietis
Vienvietis
3 - 6 metų
6 - 12 metų
12 - 18 metų

*kainos vaikams galioja gyvenant kambaryje su 2 suaugusiais;
*galimas apgyvendinimas 2+2 pagal atskirą paklausimą;

Kaina asm. dviviečiame kamb.
869,00 €
929,00 €
649,00 €
769,00 €
849,00 €
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PETRUS 4+*
http://www.hotelpetrus.com/en/
Išskirtinis kalnų viešbutis, įsikūręs kiek atokiau miestelio centro, apie 600 m. iki keltuvų. Svečiai iki
iki trasų nuvežami ir parvežami viešbučio transportu. Kelios vienos šeimos kartos valdo šį viešbutį su
didele meile ir kruopštumu. Abejingų nepalieka jaukūs kambariai bei prabangūs liuksai, ypatinga
namų atmosfera, vyno rūsys, puikus SPA.
Išskirtinis viešbučio bruožas – ypač kokybiškas, įmantriai patiektas ir profesionaliai pagamintas
maistas. Kiekvienas patiekalas – lyg meno kūrinys. Viešbutis „Petrus“ turi platų ratą svečių, kurie
grįžta vėl ir vėl... Džiaugiamės galėdami pasiūlyti kambarių šiame nuostabiame viešbutyje, tačiau
kambarių kiekis yra labai ribotas. Paskubėkite!

Kelionės kainos:
Kambario tipas
Valley View
Comfort
Engel
Romantic Suite
Angel Deluxe su lodžija
Suite Paulus
Family Suite Petrus

Galimas apgyvendinimas
22 kv.m./2 asm.
28 kv.m./2+2
32 kv.m./2+2
38 kv.m./2 asm.
35 kv.m/2+2
45 kv.m/2+2
65 kv.m/ iki 6 asm.

Kaina asm. dviviečiame kam.
1.099,00 €
1.139,00 €
1.179,00 €
1.359,00 €
1.359,00 €
1.429,00 €
1.629,00 €

*vaikams, gyvenantiems kambaryje su 2 suaugusiais, taikomos nuolaidos. Dėl kambarių tipų gausos
kainas pateiksime pagal atskirą paklausimą.
*vietoje mokamas turistinis mokestis 1,5 EUR suaugusiam parai.
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Kelionės kainas sudaro šios paslaugos:
- Skrydis Vilnius – Verona – Vilnius su bagažu*;
- Pervežimas oro uostas – viešbutis – oro uostas;
- 7 nakvynės pasirinktame viešbutyje su pusryčiais ir vakariene;
- Čempionato atidarymo ir uždarymo renginiai.
*** kainos galioja iki spalio 31d., vėliau jos kils ***
Už papildomą mokestį siūlome šias paslaugas:
- Slidinėjimo inventoriaus gabenimas. Slidinėjimo inventoriaus kaina 20 Eur į vieną pusę už komplektą**;
- Medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų (traumų), civilinės atsakomybės draudimas***.
Pastabos:
*Leidžiamas maksimalus registruoto bagažo svoris - 23 kg, leidžiamas maksimalus neregistruojamo bagažo
svoris - 5 kg;
**Slidinėjimo inventorius nepatenka į nurodytus bagažo limitus. Gabenamo inventoriaus kiekis – 1 (vienas)
slidinėjimo komplektas vienam keleiviui. Vieną sportinio-slidinėjimo inventoriaus komplektą sudaro: slidžių
pora (arba viena snieglentė); 2 slidinėjimo lazdos; 2 slidinėjimo batai. Bet kuri sportinio-slidinėjimo
inventoriaus komplektą sudaranti dalis yra traktuojama kaip vienas „slidinėjimo inventoriaus komplektas“, jei
yra gabenama atskirai, neįpakuota į pagrindinį bagažą.
Dėl aviacijos reikalvimų sportinio – slidinėjimo bagažo kiekis orlaivyje yra ribotas, taigi atliekama privaloma
išankstinė sportinio-slidinėjimo inventoriaus vežimo registracija.
*** Draudimo kainas pateiksime pagal atskirą paklausimą kiekvienam susidomėjusiam keleiviui. Nuo
standartinių draudimo bendrovės PZU Lietuva kainų taikysime 15 proc. nuolaidą.
Rezervavimas:

-Užsakant kelionę mokamas 20 proc. avansas, likusi suma mokama 3 savaitės iki kelionės (iki
vasario 13d.)
Kelionių agentūra „Pro Arte LT“
Vingrių str. 3, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 686 65946
+370 5 247 0000, 2470055
E-mail: skirmante@proarte.lt; laura@proarte.lt

Iki susitikimo kalnuose!

