Tabără de Schi în Austria
Mölltaler Gletscher – Flattach
23 Aprilie – 01 Mai
Echipa NanSchiClub, crede in vacanta si in meritul copiilor de a se relaxa dupa fiecare semestru
scolar. Credem in munte si in beneficiile zonei montane, in educatie ca vector al dezvoltarii copiilor, ne
bucuram facand sport si ne distram oricand avem ocazia. Ne-am gandit sa imbinam cu success toate
acestea si am realizat taberele pentru copii. De aceea, taberele noastre imbina o serie de activitati
motrice cu activitati intelectuale si educative, intr-o combinatie de jocuri, activitati si drumetii, intr-un
ambient placut si relaxant. Vom pune accent pe lucrul in echipa si socializare. Vom incuraja copiii sa se
simta increzatori in fortele proprii, sa se exprime liber, corect si cat mai elegant, sa-si insuseasca multe
cunostinte de cultura generala, sa iubeasca sportul si natura. Atat pe parcursul taberei, cat si la sfarsitul
acesteia, dorim ca copii participanti sa fie in forma maxima, fizic si intelectual.

Telul nostru:
♦ Siguranta copilului Dvs. In alegerea echipei, locatia si a activitatilor desfasurate pe perioada taberei.
♦ Incurajarea deprinderilor pentru o viata sanatoasa si activa. Credem ca e important sa educam de mici
copiii sa faca sport si sa prefere mancarea sanatoasa.
♦ Incurajarea increderii in sine a copiilor si a abilitatilor de comunicare, pasi importanti in dezvoltarea
inteligentei emotionale.
♦ Incurajarea spiritului de echipa si intelegerea importantei echipei, aspecte ce faciliteaza integrarea
copilului intr-un mediu nou si il invata sa foloseasca avantajele aferente.
♦ Educatia copilului Dvs. Vom incuraja dorinta de cunoastere a copiilor, ii vom ajuta sa-si imbogateasca
cunostintele de cultura generala.
♦ Distractie si relaxare. Programul taberei este placut si interactiv, cu drumetii, jocuri si diverse
activitati, menite sa creeze o atmosfera relaxanta si sa sustina buna dispozitie.
♦ Credem ca succesul real al taberei noastre se va masura in dorinta copiilor de a reveni. Mai ales ca
iarna vom varia programul si vom organiza tabere de schi.
Daca prioritatile Dvs. pentru copilul Dvs. sunt apropiate de ale noastre, atunci va asteptam cu drag in
tabara.

Descrierea programul taberei
Plecarea este sambata in jurul orei 11:00 din Brasov si sosirea duminica transport cu autocar /
miniautocar sau microbuz wv T5 pe ruta Bucuresti–Arad–Szeget / Budapesta–Graz-Klagenfurt-VillachSpittal-Obervellach-Mallnitz–Flattach si retur, 2 nopti cazare (LA PLECARE SI LA INTOARCERE) / mic
dejun –Paprika / hotel pt. tineret** (camere 3-4 locuri, grup sanitar propriu.http://paprikacsarda.hu/hu.html
Cazare: Pensiunea se afla in regiunea Carinthia este cel mai sudic land din Austria, completat de un
relief extrem de variat, unde exista conditii nelimitate de explorare si petrecere a timpului. Carinthia se
remarca prin lacurile inghetate si muntii deosebit de inalti, in aceasta regiune existand si Parcul National
Hohe Tauern care gazduieste cel mai inalt varf din Austria, Vf. Grossglockner (3798 m) precum si un
bogat relief glaciar, cu minunate lacuri inghetate si ghetari impunatori. Regiunea ofera partii sofisticate,
puncte de informare turistica, programe complete de schi care se adreseaza intregii familii (schi,
snowboard si multe altele). Carinthia dispune, pe langa partiile excelente si rasfatate de soare, de
conditii ideale pentru excursii in afara acestora.
Informatiile despre pensiune cat si imagini si descriere le puteti gasi aici http://www.appartementsmonika.at/: Unde schiem: Cel mai lung sezon de schi din austria de la finele lui septembrie până la
începutul lui mai, şi în plus pârtii excelent pregătite şi zăpadă ca pulberea, oriunde aţi merge cu schiurile
– aceasta este realitatea în singura regiune de schi din Carintia. Iar acest fapt este confirmat şi de landul
Carintia, care a acordat regiuni Mölltaler sigiliul calităţii pentru pârtii. Cu până la 450 cm de zăpadă
naturală în mijlocul sezonului de iarnă şi o suprafaţă compactă de zăpadă artificială, schiorii şi
snowboarderii se pot bucura de sportul în zăpadă de la Schareck până jos la liftul Schwarzkopf. La o
altitudine cuprinsă între 2.100 şi 3.122 m, regiunea l Mölltaler pune la dispoziţie cca. 50 km de pârtii şi
9 instalaţii.
Pentru mai multe informatii despre locatia unde schiem gasiti aici :http://www.gletscher.co.at/



Pentru siguranta copiilor vor fi doi instructor specializati in schi alpin, respectiv NAN IOAN
GABRIEL si NAN GABRIELA, amandoi fiind profesori de sport cu specializare schi alpin si o
experienta de peste 10 ani in activitatiile cu copii.

Programul în tabără
Luni










08:00 Trezirea
08:30 Mic Dejun
10:00 – 12.30 Schi
13:00 Pranz
14:30—16 :30 Schi
17.:00-18 :30 Odihna
19:30 Cina
20:30 Jocuri in cabana
21:30 Stingerea

Miercuri










08:00 Trezirea
08:30 Mic Dejun
10:00 - 12:30 Schi
13:00 Pranz
14:30 – 16:30 schi
17:00-18:30 Odihna
19:30 Cina
20:30 Petrecere
21:30 Stingerea

Marti










08:00 Trezirea
08:30 Mic Dejun
10:00 - 12:30 Schi
13:00 Pranz
14:30– 16.30 Schi
17,00-18:30 Odihna
19:30 Cina
20:30 vizionare film
21:30 stingerea

Joi










08:00 Trezirea
08:30 Mic Dejun
10:00 - 12:30 Schi
13:00 Pranz
14:30 - 16:30 Schi
17:00-18:30 Odihna
19:30 cina
20:00-21:00 Activitati in cabana
21:00 Stingerea

Vineri









08:00 Trezirea
08:30 Mic Dejun
10:00 – 12:30 Schi
13.30 Pranz
14.30 -16.30 Schi
17:30-18.30 Odihna
19.30 Cina
20.30 Premiere



22.30 Stingerea

Sâmbătă






08.00 Trezirea
08.30 Mic Dejun
10.00-12:30 Schi
13:00 Pranz
15:00 Plecare spre Romania

Bagajul necesar pentru tabara:
-

2 perechi Ghete/cizme de iarna;1 per. Pantofi sport (pentru hotel);

-

2 costume schi(pantalon+geaca/salopeta); 1 trenning(haine lejere pentru hotel); 3 hanorace/pulovere;

-

2 perechi. Manusi impermeabile (exclus lana!); 2 caciuli,fular; 4 perechi Sosete bocanci schi;

-

Ochelari de schi si casca de schi (in cazul in care exista);

-

Pijamale; Tricouri, maieouri, strampi, chiloti, sosete subtiri, pentru fiecare zi=6randuri (+2 rezerve);

-

Trusa de medicamente (tratament zilnic daca este cazul, + instructiuni); necesar pentru baie: periuta
+ pasta de dinti, sapun/gel de dus, prosop fata, prosop de dus.
De recomandat: numele/initialele trecute pe etichetele hainelor & Lista cu inventarul bagajului

In cazul in care un copil nu are echipament de schi personal, Nan Schi Club poate sa-i ofere
echipament de schi (casca, ochelari schiuri.bete si clapari) !
** Toti copii vor primi DIPLOME de participare !
** Documente necesare: Pasaport individual, document notarial care atesta acordul parintilor/
tutorilor pentru iesirea copiilor din tara insotiti de Nan Ioan Gabriel.

**Tariful este de 850 de Euro de persoana pe baza de rezervare si include:
-

Costul integralal transportului;

-

Costul integral al cazari si 3 mese;

-

Costul skipasului pentru 6 zile;

-

Costul asistentei adulte si a orelor de schi;

-

DVD cu foto si video a sesiunilor de schi.

**Asigurari de sanatate si accidente(precizati asiguratorului ca doriti asigurare pentru schi, (care
sa includa ajutor pe partie).
** Activitatile mentionate se vor practica in functie de timpul disponibil si conditiile
meteorologice.

Pentru mai multe detalii despre echipa NanSchiClub, accesati site-ul clubului: www.nanschiclub.ro
Ne puteti contacta : ♦ Nan Gabriela: 0722.804.929
♦ Nan Ioan Gabriel: 0722.953.539
♦ Email:office@nanschiclub.ro
VA ASTEPTAM CU MARE DRAG,
ECHIPA NAN SCHI CLUB

