CENNIK KOMPLEKSU
NARCIARSKIEGO
Spis sprzętu
narciarskiego
i snowboardowego
POLOWANIE
Z ARŁAMOWEM
ARŁAMÓW
w wypożyczalni hoteluW HOTELUArłamów

CENNIK NA SEZON 2016 / 2017

KARNETY CZASOWE

(CENA OBEJMUJE PRZEJAZDY NA WYCIĄGACH NR 1 i 2)

Przejazdy pojedyncze oraz karnety punktowe.
Wyciąg nr 1:
W dniach od poniedziałku do czwartku:
		
W dniach od piątku do niedzieli i święta:
			
Wyciąg nr 2:
W dniach od poniedziałku do czwartku:
				

W dniach od poniedziałku do czwartku:
Karnet całodzienny 			
– 		
2,50 zł (1 przejazd) (w godzinach 09:00 - 18:00)
25 zł (10 przejazdów) Karnet 2 godzinny 			
– 		
(deklaracja
rozpoczęcia
jazdy
w
momencie
zakupu)
3 zł (1 przejazd)
SEZON
ZIMOWY 2015 / 2106
– 		
30 zł (10 przejazdów) Karnet 4 godzinny 			
3 zł (1 przejazd)
30 zł (10 przejazdów)

Kaski narciarskie

W dniach od piątku do niedzieli i święta:
3,50 zł (1 przejazd)
Narty35(60
/ 80)
			
zł (10 przejazdów)

W dniach od piątku do niedzieli:
Karnet całodzienny 			
– 		
(w godzinach 09:00 - 20:00)
23 szt
Karnet 2 godzinny
			
– 		
(deklaracja rozpoczęcia
jazdy
w
momencie
zakupu)
12 par
Karnet 4 godzinny 			
– 		
43jazdy
parw momencie zakupu)
(deklaracja rozpoczęcia

Narty (100 / 120)
Wyciągi czynne w dni powszednie (pn - pt), w godz. 09 - 18
W soboty,
niedziele
i święta,/w150)
godz. 09 - 20.
Narty
(130
36 par
KARNETY
TERMINOWE
(151 / 165)
42 par
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTUNarty
NARCIARSKIEGO

30 zł
40 zł
75 zł
35 zł
45 zł

(OBOWIĄZUJĄ CAŁY TYDZIEŃ)

I SNOWBOARDOWEGO.

			
Deski snowboardowe Karnet 2 dniowy
14 szt
Cennik:
Karnet 3 dniowy 			
Narty zjazdowe 				
– 		
30 zł Karnet 4 dniowy 			
Buty zjazdowe 				 Buty– snowboardowe
		
10 zł Karnet 5 dniowy
			
21 par
Kije zjazdowe 				
– 		
5 zł Karnet 6 dniowy 			
17 par
Narty zjazdowe komplet: narty, buty, Buty
kije – zjazdowe (29)
45 zł Karnet 7 dniowy
			
Narty biegowe komplet: narty, buty, kije
40 zł Kaucja zwrotna
Buty– zjazdowe (28)
- za karnet
28 par
		
Snowboard komplet: deska, buty 		
–
45 zł
Buty– zjazdowe
(2630/ zł27)
47 par
Snowboard: deska 			
		
(2515/ zł25)
41 par
Snowboard: buty 			 Buty– zjazdowe
		

Buty zjazdowe (22 / 23)
SZKOŁA NARCIARSTWA I SNOWBOARDU
Buty zjazdowe (20 / 21)
Z LICENCJĄ SITN I PZN.
Cennik:
1 osoba 				
2 osoby 				
3 - 5 osób 			

65 zł

Buty zjazdowe (16 / 18 / 19)
Kije zjazdowe 60 zł / 1h
– 		
– 		
– 		

-

–
–
–
–
–
–
–

120 zł
170 zł
210 zł
250 zł
280 zł
300 zł
15 zł

28 par
22 par
26 par
70 par

90 zł / 1h
110 zł / 1h

Dla grup zorganizowanych ceny ustalane są indywidualnie.

Hotel
ARŁAMÓW
Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail: narty@arlamow.pl, www.arlamow.pl

