
SKIBANSKO 
Transport dus-intors

******************************************
1. TRANSPORTUL: 
- plecarea se face duminica pe da
dintr-o locatie si la o ora ulterior stabilita si comunicata (cu confirmare) tuturor 
partcipantilor; 
- nr. total participanti este de 40 per
- intoarcerea se va face sambata 
Bucuresti; 
- autocarul este clasificat trei stele, dotat cu aer conditionat, scaune rabatabile, sistem 
audio-video, microfon, minibar, frigider, lampi pentru citit, toaleta.
 
2. CAZAREA: 
- cazarea se va face la LAVIGNA LOUNGE & SPA
- locatia dispune de sauna , biliard, minisala cinema care se pot inchiria.
 
  
3. SKIPASS: 
- skipassul este valabil 5 zile; 
- skipassul este nominal si 
netransmisibil; 
- skipassul va fi inmanat de catre 
organizatori dupa cazarea intregului
grup; 

 
***Pozele sunt prezentate doar cu scop informativ

 
5. SERVICII OPTIONALE: 
5.1 SCOALA DE SKI SI SNOWBOARD
Puteti beneficia de serviciile OXO Ski&Snowboard School
tehnicii si/sau performantelor voastre. Scoala se afla in imediata apropiere a gondolei si 
cursurile teoretice (daca este cazul) sau sedintele tehnice se tin in incinta hotelului. 

Membra a Bulgarian Ski Scool (BSS) si cu 
instuctori absolventi ai Nastiona Sport 
Academy (N
2004 si are o echipa tanara, 
impartaseasca cele mai bune sfaturi, cele 
mai tari senzatii si cele mai frumoase zone 
ale munilor P

SKIBANSKO – SKIVIRUS – SKI & FUN
intors  Cazare 6 zile  Skipass 5 zile 

***********************************************************************

pe data de 6 feb 2010, din Bucuresti cu destinatia Bansko,
o locatie si la o ora ulterior stabilita si comunicata (cu confirmare) tuturor 

nr. total participanti este de 40 persoane; 
sambata pe data de 12 feb 2010 din Bansko cu destinatia 

clasificat trei stele, dotat cu aer conditionat, scaune rabatabile, sistem 
video, microfon, minibar, frigider, lampi pentru citit, toaleta. 

LAVIGNA LOUNGE & SPA 3*, in apartamente de 4 persoane;
locatia dispune de sauna , biliard, minisala cinema care se pot inchiria. 

skipassul este nominal si 

de catre 
organizatori dupa cazarea intregului 

 

***Pozele sunt prezentate doar cu scop informativ 

5.1 SCOALA DE SKI SI SNOWBOARD 
OXO Ski&Snowboard School pentru o imbunatatire a stilului, 

performantelor voastre. Scoala se afla in imediata apropiere a gondolei si 
cursurile teoretice (daca este cazul) sau sedintele tehnice se tin in incinta hotelului. 

Membra a Bulgarian Ski Scool (BSS) si cu 
instuctori absolventi ai Nastiona Sport 
Academy (NSA), scoala a fost fondata in 
2004 si are o echipa tanara, gata sa 
impartaseasca cele mai bune sfaturi, cele 
mai tari senzatii si cele mai frumoase zone 
ale munilor Pirin. 

 

SKI & FUN 
 

***************************** 

, din Bucuresti cu destinatia Bansko, 

o locatie si la o ora ulterior stabilita si comunicata (cu confirmare) tuturor 

din Bansko cu destinatia 

clasificat trei stele, dotat cu aer conditionat, scaune rabatabile, sistem 

3*, in apartamente de 4 persoane; 

bunatatire a stilului, 

performantelor voastre. Scoala se afla in imediata apropiere a gondolei si 

cursurile teoretice (daca este cazul) sau sedintele tehnice se tin in incinta hotelului. 



 
5.2 CURSURI DE FREERIDE 

Cursul 
un grup cu maxim 6 persoane. 
cursului este
de cunostiinte in ceea ce priveste terenul 
intalnit in afara partiilor, „citirea” zonelor 
care prezinta un grad ridicat de 
producere a avalans
tehnicii ski offpiste si folosirea corecta a 

echipamentului. 
 
5.3 INCHIRIERE ECHIPAMENT 
Oxo School are si un centru de inchiriere echipament si astfel daca ai nevoie de 
echipament, daca vrei sa inveti ceva nou si nu ai echipament sau 
betele, claparii sau casca, poti vizita OXO Ski Rent si cu siguranta vei rezolva orice 
problema. 
 
6. PLATA: 
6.1. REZERVARI: 
Rezervarea se poate face pe mail la unul din mailurile de mai jos:

 
Telefon : 0729 111 716
 
Rezervarea 
50% 
nu mai tarziu de 
integrala a 

2011. Plata se va face in euro (
organizatori in momentul lansarii ofertei.
 
6.2.RENUNTARI, PENALIZARI SI DESPAGUBIRI:
Se aplica dupa cum urmeaza: 

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu 
mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii, respectiv 
6 ian 2011;  
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in 
intervalul 16-30 de zile calend
respectiv 7 -21 ian 2011;  
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face 
într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare 
sau pentru neprezentarea la program, 
2011; 
 

DISCLAMER: 

o Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru uitarea in locatia de plecare, in autocar sau pierderea bunurilor parti

Cursul poate fi urmat individual, dar si de 
un grup cu maxim 6 persoane. Menirea 
cursului este sa imbunatateasca bagajul 
de cunostiinte in ceea ce priveste terenul 
intalnit in afara partiilor, „citirea” zonelor 
care prezinta un grad ridicat de 
producere a avalanselor,  perfectionarea 
tehnicii ski offpiste si folosirea corecta a 

Oxo School are si un centru de inchiriere echipament si astfel daca ai nevoie de 
echipament, daca vrei sa inveti ceva nou si nu ai echipament sau daca ti-ai uitat acasa 
betele, claparii sau casca, poti vizita OXO Ski Rent si cu siguranta vei rezolva orice 

se poate face pe mail la unul din mailurile de mai jos: 
� alexandru.popa@skivirus.com
� catalin.mocanu@skivirus.com
� rares.stanescu@skivirus.com

� alexandru.dobrescu@skivirus.com
 
Telefon : 0729 111 716 
 
Rezervarea unui loc presupune achitarea unui avans de 
50% (140€) incepand cu data de 21 octombrie 2010, dar 
nu mai tarziu de 15 decembrie 2010. Achitarea 
integrala a biletului trebuie facuta pana pe data de 
(€) intr-un cont bancar care va fi anuntat de catre 

organizatori in momentul lansarii ofertei. 

.2.RENUNTARI, PENALIZARI SI DESPAGUBIRI: 

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu 
mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii, respectiv 

b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in 
30 de zile calendaristice inainte de data plecarii, 

c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face 
un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare 

sau pentru neprezentarea la program, respectiv dupa data de 22 ian 

Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru uitarea in locatia de plecare, in autocar sau pierderea bunurilor parti

 

Oxo School are si un centru de inchiriere echipament si astfel daca ai nevoie de 

ai uitat acasa 

betele, claparii sau casca, poti vizita OXO Ski Rent si cu siguranta vei rezolva orice 

alexandru.popa@skivirus.com  

catalin.mocanu@skivirus.com  

rares.stanescu@skivirus.com  

alexandru.dobrescu@skivirus.com  

achitarea unui avans de 

octombrie 2010, dar 

Achitarea 

rebuie facuta pana pe data de 10 ian 

de catre 

Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru uitarea in locatia de plecare, in autocar sau pierderea bunurilor participantilor; 



o Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru inchiderea termporara sau permanenta a partiilor sau instlatiilor din m

siguranta, din motive meteorologice sau 

o In cazul imposibilitatii folosirii skipassului intr

skipassului sau echivalentul perioadei in care nu a fost folosit skipassul;

Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru inchiderea termporara sau permanenta a partiilor sau instlatiilor din m

motive meteorologice sau din motive organizatorice; 

In cazul imposibilitatii folosirii skipassului intr-una din situatiile de mai sus, organizatorii excursiei nu asigura rambu

in care nu a fost folosit skipassul;   

 
Organizatorii excursiei nu se fac raspunzatori pentru inchiderea termporara sau permanenta a partiilor sau instlatiilor din motive de 

sigura rambursarea contravalorii 


