Explosivo Team | Πληροφορίες - τιμές 2021
Τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία έχουν παρακολουθήσει όλη τη βαθμίδα των μαθημάτων
στη σχολή ski του Explosivo, μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα ελέυθερου ski με
συνοδεία. Το group Explosivo Team αποτελείται από 5-10 άτομα και ακολουθεί ένα πρόγραμμα με
αρκετό ελεύθερο ski, εκτός πίστας ski, (πάντα με συνοδό – δάσκαλο της σχολής) και παράλληλα
συμβουλές για περαιτέρω βελτίωση στην τεχνική των παιδιών.
Βασικά στοιχεία του προγράμματος:
 6 αναβάσεις | group 5-10 άτομα
 Επίσκεψη σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά χιονοδρομικά κέντρα
 Εισαγωγή στο freestyle & freeride
 Τη φετινή σαιζόν το πρόγραμμα “Explosivo Team” θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο ή
Κυριακή
 Αναχωρήσεις με βάση το πρόγραμμα του snow–bus:
- Καλαμαριά | 1o λύκειο | 06:40
- Κέντρο | Zero Gravity | 07:00
- One Salonica | 07:10
Κόστος προγράμματος:
 320€/ άτομο χωρίς εξοπλισμό
 400€/ άτομο με ενοικίαση εξοπλισμού για τη σαιζόν
Η τιμή περιλαμβάνει:
 Ασφαλή μεταφορά στα χιονοδρομικά κέντρα με τo snow bus του Explosivo
 Συνοδεία και συμβουλές βελτίωσης από δασκάλους – προπονητές του σκι με υψηλό
τεχνικό & παιδαγωγικό επίπεδο, σε γκρουπ των πέντε (5) ως δέκα (10) ατόμων, και
διάρκειας 4-5 ωρών (αναλόγως τον προορισμό). Συνοδεία των μαθητών από την στιγμή
της παράδοσής τους στο λεωφορείο μέχρι την επιστροφή τους.
 Κάρτα χρήσης αναβατήρων στο χιονοδρομικό κέντρο | ΦΠΑ
Η τιμή του προγράμματος δεν περιλαμβάνει:
 Το κράνος, το οποίο είναι προσωπικό αντικείμενο και δεν μπορεί να νοικιαστεί. Είναι
προσωπική υποχρέωση του κάθε παιδιού να το προμηθευτεί. Υπάρχουν ειδικές συμφωνίες
με συνεργαζόμενα καταστήματα για εκπτωτικές τιμές.
 Κόστος διανυκτέρευσης + διατροφής σε περίπτωση διημέρου.
 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 αναβάσεων, πραγματοποιείται διήμερη
εκδρομή. Περισσότερες πληροφορίες για τις προαιρετικές εκδρομές θα λάβετε με e-mail.
 Κάθε extra ανάβαση (μετά τις 6) με κόστος 45€/ ανάβαση.

