LYŽIARSKY VÝCVIK – PENZIÓN GRAND BYSTRÁ
SKI TÁLE 28.1.2019 – 1.2.2019
Majestátne končiare Nízkych Tatier korunujú centrum cestovného ruchu Horehronia. Jedno z
najznámejších stredísk v regióne, Ski, Golf & Hotel Resort Tále, sa nachádza pod južnými
svahmi Chopku. V stredisku Ski Tále ponúkame výber zimných aktivít najrôznejšieho druhu.
O plynulú prevádzku na svahoch sa stará 6 vlekov s kapacitou 4 110 osôb za 1 hodinu.
Lyžiarom sú k dispozícii precízne udržiavané trate pre náročných i menej náročných lyžiarov,
ale aj svah vyhradený pre začínajúcich lyžiarov. Celková dĺžka tratí 2,77 km je umelo
zasnežovaná. Počas tradičného večerného lyžovania v piatky a soboty sú k dispozícii 3
lyžiarske vleky a dĺžka tratí 1,5 km. Pre vyznávačov bežeckého lyžovania je pripravená v
pôsobivom prostredí zasneženého golfového ihriska trať s okruhom 3,9 km.
Ubytovanie: ubytovaní budeme v penzióne Grand - Bystrá.
Penzión je situovaný v bezprostrednej blízkosti známych lyžiarskych stredísk ako sú Ski
Tále, Ski Mýto pod Ďumbierom a taktiež lyžiarskeho strediska Chopok Juh. Penzión
disponuje ubytovacou kapacitou 46 lôžok. Ubytovaní budeme v 2, 3 a 5 lôžkových izbách s
vlastným sociálnym zariadením. V novootvorenej štýlovej reštaurácii

si pochutnáme na

domácich špecialitách z lokálnych surovín. V penzióne je zabezpečené ubytovanie s plnou
penziou a s pitným režimom pre žiakov počas celého dňa.
Cena kurzu: Podľa predbežnej kalkulácie cenu by mala byť takmer celá cena kurzu pokrytá
štátnou dotáciou na lyžiarske kurzy. Finančný rozdiel Doplatok rodičov na jedného žiaka
je 20,-€. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava a skipasy. Po lyžiarskom kurze
budú finančné prostriedky riadne zúčtované a zvyšok doplatku bude vrátený.
Kurzu sa môže zúčastniť max. 40 žiakov, je určený pre žiakov 7. až 9.ročníka.
Žiaci, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch zúčastnili kurzu a využili možnosť štátnej dotácie sa
môžu zúčastniť na kurze aj v tomto roku, musia však zaplatiť plnú cenu kurzu, ktorá je cca.
170,- €. Kurz budú zabezpečovať 3 kvalifikovaní pedagógovia a 1 zdravotník.

