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OZNÁMENÍ PRO KLIENTY

(17.12.2019 - )

Vážení spokojení klienti naší lyžařské a snowboardové školy a příznivci kvalitních služeb i v budoucnu:

 

Jako každoročně jsme si pro vás připravili něco nového! Tímto je projekt lyžařské a snowboardové akademie.

Naše ski a snb akademie bude působit prakticky po všech střediscích na Moravě a některých v Čechách. Najdete u nás

dlouholeté, zkušené, empatické a schopné instruktory jak lyžování, tak snowboardingu a telemarku, kteří jsou proškoleni

na úroveň skiakademie.

 

Systém objednání je nový: plně elektronický. Stačí pouze pro příště překliknout.

Velmi jednoduše si nalistujete druh výuky. Jistě oceníte i variantu rozmanitostí skiareálů.

Setkání s intruktorem probíhá dle předem domluvených podmínek.

 

Naše menu je velmi pestré základní lyžování a snowboarding, s přesahem jak do závodního lyžování, tak do carvingových

kurzů, zábavné skupinové kurzy lyží a snb jsou samozřejmostí. Rodinné akce také. 

Je nám jasné, že jako každý rok to bude super jízda!

 

Zalyžovat si s námi můžete v blízkosti Olomouce, Brna, v Jeseníkách, Beskydech, na Klínovci, Monínci,

Jizerkách, dokonce i v zahraničí při jednodenních kurzech na Hochkaru. Nebo při akcích pro veřejnost (skupiny,

rodiny s dětmi, firmy) nejenom v námi oblíbeném rakouském Kaprunu (český penzion, ledovec, nadstandartní

prostředí), Slovinské Kranjské Goře,  ale i v dalších destinacích, které jsme za 12 let působení Skicamp.cz s klienty objeli.

 

Věříme, že vás naše nové pojetí skiakademie osloví a užijete si s námi nadstandartní přístup a výuku s kvalitními

instruktory SherpaSki.

 

Těšíme se na vás...., všude! :)

Jolana a Petr Wagner

ps: a podpultovky na web ani nedáme :), protože jsou už vyprodané :)
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