
23 WRZESIEŃ – 20 PAŹDZIERNIK 2019 
LODOWIEC STELVIO, WŁOCHY



Po pierwszym udanym sezonie, PRINOTH X Camp melduje się także i w 2019 roku. 
Nowa rzeczywistość przedsezonowych treningów slopestyle, odbywających się na 
włoskim Lodowcu Stelvio, oferuje i tej jesieni doskonałe tory ukształtowane przez            
F-TECH Snowparks we współpracy z ratrakami PRINOTH. W tej edycji planowane są 4 
sesje trwające 7 dni odbywające się między 23 Września, a 20 Października 2019.



Xcamp oferuje innowacyjny tor slopestyle dla 
zawodników freestyle, dając możliwość 
szkolenia przedsezonowego, tym samym 
wydłużając czas przedsezonowych treningów.

Tegoroczny tor zapewniać będzie narciarzom i 
snowboardzistom różne opcje sekcji szyn w 
połączeniu z idealnie ukształtowaną linią 
zeskoku.

Nasza zmotywowana, doświadczona i najlepsza 
obsługa shapecrew gwarantuje poprawki toru 
co godzinę, a także ciągłe kształtowanie i 
poprawianie linii zeskoku.

SETUP



SESSIONS
OFERTA SPECJALNA

+ Identyfikator trenerski i obsługi € 225 (zawiera wyłącznie wstęp i karnet)
+ Dwie sesje: rabat 10%
+ Trzy sesje: rabat 20%
+ Wszystkie sesje: rabat 25%
+ Oferta specjalna dla grup >5 zawodników, identyfikator trenerski gratis

(zawiera wyłącznie wstęp i karnet)

* Zespół PRINOTH X CAMP nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i śnieżne oraz inne 
czynniki zewnętrzne wpływające na zdolność do jazdy.

PAKIET ZAWIERA

+ 7 dniowy karnet na koleje linowe
+ bezpłatny serwis obsługi toru i zeskoku
+ Pole wypoczynkowe z przekąskami i napojami
+ Specjalny rabat w Bormio wellness area & gym
+ Wysokiej jakości filmy i zdjęcia wykonane przez X CAMP

*Zawodnicy, trenerzy, media i inna obsługa zobowiązani są do noszenia identyfikatora X CAMP

CENA SESJI: € 900 / 7 DNI zawiera karnet + bezpłatny serwis obsługi w godzinach szczytu
IDENTYFIKATOR TRENERSKI: € 225 / 7 DAYS zawiera karnet *wszystkie ceny bez 22% VAT

SESJA #1  //  23.09 – 29.09 

SESJA #2  //  30.09 – 06.10

SESJA #3  //  07.10 – 13.10

SESJA #4  //  14.10 – 20.10



MORE INFO

JAK DOTRZEĆ

MEDIA
2 operatorów / fotografów 
produkujących codzienne 
wysokiej jakości materiał 
filmowy do użytku prywatnego 
i społecznościowego.

MEDIOLAN: 240 km — 3,5 h  
MONACHIUM: 290 km — 4 h 
INSBRUK: 170 km — 2,5 h 
ZURYCH: 240 km — 4 h

STELVIO PASS Cable Car — 20 min 
BOLZANO — 2 h
INNSBRUCK — 3 h
LIVIGNO — 50 min

GŁÓWNE LOTNISKA
DYSTANS SAMOCHODEM

ZAKWATEROWANIE
BORMIO (IT)

ZAKWATEROWANIE
Rekomendujemy ALBERGHI CAPITANI, który oferuje różne rozwiązania (Hotel i Apartamenty) 
i pomoże znaleźć opcję dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

OSOBA KONTAKTOWA: MICHELA  |  TEL: +39 0342 910130  |  EMAIL: info@passostelvio.eu 



GIANLUCA "JIMMI" ZANETTI | TEL +39 349 240 07 00

xcamp@prinoth.com 
www.prinoth.com/Xcamp
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