
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie! 

Nasze zimowe wyjazdy już tuż tuż, dlatego chcielibyśmy przesłać Państwu garść informacji.  

Mamy nadzieję, że ułatwią one planowanie, podróż i sam aktywny wypoczynek. 

 

Informacje dot. odjazdu autokaru 
 
Zbiórka o godzinie 19.00 w dniu 25.01.2019 /Piątek/  
pilotem autokaru będzie Monika Macińska, tel. +48 510 831 658 
 
Miejsce zbiórki: parking przy siedzibie Let’s Go, ul. Koncertowa 4. Miejsce będzie 
oznaczone flagą Let's Go. 
Miejsce na Mapie Google: 
https://www.google.pl/maps/dir//52.1635285,21.0319816/@52.1634697,21.031812,20z/data=!4m2!4m1!3e0 

 

 
 
Miejsca w autokarze będą  przydzielone z góry, a plan rozsadzenia oraz lista autokarowa 
będą dostępne na miejscu zbiórki. 
 
Po drodze oczywiście przewidziane są postoje (te krótkie na rozprostowanie nóg i te dłuższe 
na spożycie ciepłego posiłku). 
 
Planowany przyjazd do hotelu ok. 15.00 
 
Z powrotem  w Warszawie będziemy: 03.02.2019 w godzinach wczesno-porannych 
 

Ważna informacja 
1. W miarę możliwości spakujcie się w miękkie torby podróżne, a nie w walizki – dzięki temu 

można wykorzystać większą przestrzeń w lukach bagażowych. 
2. Każda osoba może zabrać ze sobą tylko jedną parę butów i jeden komplet nart lub 

snowboard. 



 

 

 

3. Sprzęt narciarski musi być zapakowany w podpisany pokrowiec (sam sprzęt też trzeba 
oznaczyć!). 

4. Należy podpisać każdą sztukę bagażu oraz sprzęt narciarski. Poza imieniem i 
nazwiskiem, koniecznie napiszcie „Obóz Val di Sole” na swoim bagażu.  Naklejka 
powinna być widoczna, czytelna i wytrzymała. 

 

Adres hotelu: Artuik  S.r.l. - P.iva: 01189950221 Loc. Marilleva 1400 - 38020 Mezzana 

(Trento)  |  tel: +39 0463 793333 

 

Koordynatorem obozu Let's Go we Włoszech będzie: 

Marcin Prządka, tel. +48 606 487 525 

Tel. do osoby przy autokarze w Warszawie: Gosia Łapińska, tel. +48 605 555 720 

 

Co zabrać na wyjazd? 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, przypominamy co zabrać na narciarski wyjazd: 

- kask /wymagany prawnie/ i gogle  

- przygotowany sprzęt narciarski lub snowboardowy (będzie również możliwość 

wypożyczenia  /prosimy o wcześniejszą informację/ go na miejscu, wtedy prosimy o 

przekazanie ok. 70€/ 6 dni)  

- odpowiedni ubiór na stok  

- wszelkie inne ochraniacze, których używacie 

- bieliznę termo-aktywną 

- dobre skarpetki do jeżdżenia 

- rękawiczki – najlepiej 2 pary 

- krem ochronny z filtrem UV i pomadkę do ust 

- drobne pieniądze na ew. zakupy 

Zabierzcie też jakiś szałowy strój lub element garderoby na „wesoły dzień na stoku”. 

Ponadto, koniecznie weźcie ze sobą: 

- kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ (do wyrobienia darmowo w placówce NFZ) 

Link do e-wniosku: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-o-wydanie-ekuz 

- dokument tożsamości ze zdjęciem!!! 

Każdy uczestnik, bez względu na płeć i wiek, zobowiązany jest do przywiezienia ze sobą 

uśmiechu :)  

My zadbamy o to, żeby nie zniknął Wam z twarzy i z dnia na dzień był coraz większy!!! 

 

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z obozu na FB i Instagramie:  

http://www.facebook.com/obozysportoweletsgo 

https://www.instagram.com/obozy_letsgo 

 

Do zobaczenia!!! 

 


