Πληροφορίες – τιμές για το χειμώνα 2020
Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα προγράμματα για τη σαιζόν 2020. Η πρώτη ανάβαση της σαιζόν
προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιανουαρίου 2020.
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα 6 αναβάσεων
Πρόγραμμα 8 αναβάσεων
Δοκιμαστική ανάβαση
Έκπτωση για αδέρφια
Κόστος εκπρόθεσμης ακύρωσης

Προγράμματα - τιμές
Τιμή με εξοπλισμό
Τιμή χωρίς εξοπλισμό
560€
460€
700€
590€
105€
90€
10% στο 2ο παιδί
30€

Οι τιμές των προγραμμάτων περιλαμβάνουν:
 Ασφαλή μεταφορά στα χιονοδρομικά κέντρα με τα λεωφορεία του Explosivo
 Μάθημα από δασκάλους – προπονητές του snowboard με υψηλό τεχνικό & παιδαγωγικό
επίπεδο, σε γκρουπ των τριών (3) ως πέντε (5) ατόμων, και διάρκειας 4-5 ωρών
 Συνοδεία των μαθητών από τη στιγμή της παράδοσής τους στο λεωφορείο μέχρι την
αντίστοιχη της επιστροφής τους
 Βίντεο ανάλυση
 Κάρτα χρήσης αναβατήρων χιονοδρομικού κέντρου (εφόσον χρειάζεται)
 Set snowboard (σανίδι–μπότες), για τα προγράμματα με εξοπλισμό
 Snack | Φωτογραφικό αρχείο | ΦΠΑ
Οι τιμές των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνουν:
 Το κράνος είναι προσωπικό αντικείμενο και δεν μπορεί να νοικιαστεί. Είναι απαραίτητο για
την προσωπική ασφάλεια και υποχρέωση του κάθε παιδιού να το προμηθευτεί. Υπάρχουν
ειδικές συμφωνίες με συνεργαζόμενα καταστήματα για εκπτωτικές τιμές. Για το δοκιμαστικό
μάθημα υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης κράνους.
 Τις προαιρετικές extra δραστηριότητες της σχολής. Π.χ. την περίοδο των Χριστουγέννων και
το τριήμερο της καθαρής Δευτέρας πραγματοποιούνται προαιρετικές εκδρομές σε
χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας. Επίσης στα μέσα Μαρτίου, με αφορμή τη λήξη των
μαθημάτων, πραγματοποιείται διήμερη εκδρομή. Περισσότερες πληροφορίες για τις
προαιρετικές εκδρομές θα λάβετε με e-mail.
Παρατηρήσεις:
 Το πρόγραμμα των 8 αναβάσεων/ μαθημάτων μπορείτε να το συνδυάσετε με το διήμερο της
σχολής στο τέλος της σαιζόν.
 Το κόστος της δοκιμαστικής ανάβασης αφαιρείται από το αντίστοιχο πακέτο που θα
επιλέξετε.
Αναπλήρωση μαθημάτων:
 Κόστος εκπρόθεσμης ακύρωσης: σε περιπτώσεις που δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για
την ακύρωση του μαθήματος (βλ. κανονισμό λειτουργίας), υπάρχει η χρέωση των 30€ για
κάλυψη διοργανωτικών εξόδων.
 Για κάθε πακέτο αναβάσεων πραγματοποιείται μία (1) ανάβαση αναπλήρωσης.
 Σε περίπτωση που, με ευθύνη του πελάτη, πραγματοποιηθούν λιγότερες αναβάσεις από το
επιλεγμένο πακέτο, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Τρόποι πληρωμής:
 Με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε δύο δόσεις ως εξής:
- με την εγγραφή πληρώνεται η ενοικίαση εξοπλισμού σαιζόν &
προγράμματος μαθημάτων
- εξόφληση υπολοίπου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
 Με πιστωτική κάρτα (visa / mastercard):
- μέχρι 5 άτοκες δόσεις για εγγραφές μέχρι 31 Οκτωβρίου
- μέχρι 4 άτοκες δόσεις για εγγραφές μέχρι 30 Νοεμβρίου
- μέχρι 3 άτοκες δόσεις για εγγραφές από 1 Δεκεμβρίου
μέχρι 2 άτοκες δόσεις για εγγραφές / επεκτάσεις από 1 Φεβρουαρίου
Αναχωρήσεις λεωφορείων
Σημείο αναχώρησης
Πανόραμα | Μασούτης (μόνο Σάββατο)
Περαία | Goody’s (μόνο Κυριακή)
Φοίνικας | Εθν. Αντιστάσεως 131 | Πλαίσιο
Κέντρο | Τσιμισκή 115 | Zero Gravity
One Salonica | Σταθμού με Κωλέττη
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50%
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Ώρα αναχώρησης
06:20
06:20
06:40
07:00
07:10

Τι φοράμε | τα ρούχα του snowboard:
 Τζάκετ και παντελόνι του snowboard | Softshell jacket
 Ισοθερμικά εσώρουχα (πάνω – κάτω) | Κάλτσες snowboard
Τι θα




έχουμε μαζί μας:
Τον εξοπλισμό (εφόσον έχει δικό του ή νοικιάζει σαιζόν)
Κράνος + μάσκα + γάντια
Μικρό σακίδιο πλάτης με περιεχόμενο: χαρτομάντιλα, 2ο set εσωρούχων, 2ο ζευγάρι κάλτσες
για snowboard

Οι γονείς συνοδοί:
 Γονείς/ συνοδοί που επιθυμείτε να συνοδεύετε τα παιδιά στο λεωφορείο, θα χαρούμε με την
παρέα σας, αφού πρώτα μας ενημερώσετε μέχρι την Πέμπτη πριν από την κάθε ανάβαση
στα 2310488600-1-2 & info@explosivo.gr για κράτηση θέσης στο λεωφορείο. Σημειώνουμε
ότι προτεραιότητα έχουν: α) τα παιδιά(!) και β) οι γονείς των μικρών παιδιών (4-7 ετών).
 Για τη συμμετοχή των γονέων-συνοδών ισχύουν ειδικές τιμές, δηλ. η μεταφορά κοστίζει 10€
(από 15€), η ενοικίαση εξοπλισμού για group κοστίζει 12€-16€ και η κάρτα lift 12€ - 16€
(αναλόγως την περίοδο και το χιονοδρομικό).
 Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων για τους γονείς ή συμμετοχή σε group
ενηλίκων, ώστε να γνωρίσουν τη μαγεία της χιονοδρομίας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτές.
Υπεύθυνος μαθημάτων:
Κατσαράκης Μανώλης | 6946809805
Αναγνωρισμένος εκπαιδευτής από την Ελληνική και την Αυστριακή Ομοσπονδία χιονοδρομίας)

