VIKEND SMUČARIJA SKOZI
VSO ZIMSKO SEZONO ZA
PREDŠOLSKE IN OSNOVOŠOLSKE OTROKE

3 - DNEVNI TEČAJ SMUČANJA ALI DESKANJA ZA
PREDŠOLSKE IN OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
MED BOŽIČNONOVOLETNIMI POČITNICAMI

SOBOTA - NEDELJA
• prevoz Ptuj-Areh-Ptuj
- NEDELJA
•SOBOTA
dvodnevna
smučarska karta
• kosilo in čaj
• šola smučanja ali bordanja (12 ur)

• prevoz Ptuj-Areh-Ptuj ali Omož-Areh-Ormož
• 3 dnevna smučarska karta
• kosilo in čaj v hotelu Zarja
• 18 ur šole smučanja ali deskanja
( začetni ali nadaljevalni tečaj )
• zadnji dan veleslalom in podelitev diplom

80 €

NOVO!

Možnost smučanja v spremstvu učitelja za
otroke, ki obvladajo carving tehniko.
• prevoz, karta, kosilo, spremstvo,
veleslalom.

4 - DNEVNI TEČAJ SMUČANJA
ALI DESKANJA ZA PREDŠOLSKE
IN OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
MED ZIMSKIMI POČITNICAMI

120 €

• prevoz Ptuj-Areh-Ptuj ali Ormož-Areh-Ormož
• 4 dnevna smučarska karta
• kosilo in čaj v hotelu Zarja
• 24 ur šole smučanja ali deskanja
( začetni ali nadaljevalni tečaj )
• zadnji dan veleslalom in podelitev diplom

2-DNEVNI VRTEC NA SNEGU

NOVO!

• otroke na Areh pripeljejo starši ali skrbniki
• poteka na smučišču Areh, na poligonu, v
soboto in nedeljo med 09.00 in 12.00 uro
• dvodnevna poligon karta
• za otroke med 4-5 let starosti
• čaj in prigrizek

Možnost smučanja v spremstvu učitelja za
otroke, ki obvladajo carving tehniko.
• prevoz, karta, kosilo, spremstvo, veleslalom.

160 €

NOVO!

Za naše najmlajše izvajamo vrtec na snegu,
kjer se otroci preko zabave in igre učijo osnov
smučanja, kot je drsenje po snegu, spreminjanje smeri vožnje, ustavljanje in prilagajanje na
vlečnice za začetnike .

40 €

SERVIS SMUČI IN BORDOV
VELIKI SERVIS:
• zalivanje poškodb drsne ploskve, ravnanje drsne ploskve,
impregnacija in brušenje robnikov

TESTNE SMUČI

MALI SERVIS:
• ravnanje drsne ploskve, impregnacija in brušenje robnikov

IZKLJUČNO ZA ČLANE KLUBA IN TEČAJNIKE
PONUJAMO KUPON S KATERIM PRIDEJO DO
POPUSTA:
-20 % SERVIS SMUČI
-50 % IZPOSOJA SMUČARSKE OPREME

Otroške smuči do 149cm MALI SERVIS ( 15 € ) in VELIKI SERVIS ( 20 € )
Odrasle smuči MALI SERVIS ( 20 € ) in VELIKI SERVIS ( 25 € )
Otroška deska na snegu do 149cm MALI SERVIS ( 15 € ) in
VELIKI SERVIS ( 20 € )
Odrasla deska na snegu MALI SERVIS ( 20 €) in VELIKI SERVIS ( 25 € )

SMUČARIJA V SPREMSTVU
INDIVIDUALNE URE / PAKETI ZA DRUŽINO
OTVORITVE, ZAKLJUČKI IN VIKEND SMUČARIJE V
SLOVENIJI IN TUJINI ZA ČLANE KLUBA

Völkl, Dedra, Elan, Fischer

IZPOSOJA SMUČARSKE OPREME
Za predšolske in osnovnošolske otroke ( 24 € )
ter odrasle ( 30 € ):
SMUČI - PANCARJI - PALICE - ČELADA - OČALA
več informacij na naši spletni strani

www.smucarski-klub-ptuj.si

