
2-5 MARTIE 2023, MUNTELE MIC



Camp-ul WeSpot este destinat riderilor care
vor să-și dezvolte o tehnică mai bună de

riding și vor să exploreze muntele
în toată frumusețea lui. 

Poți veni cu noi în unul din camp-uri,
indiferent că ești pe snowboard sau skiuri.

Te vei da în off-piste alături și sub
supervizarea unor ghizi/instructori

experimentați care, cu drag te vor îndruma
spre o evoluție mai bună.

Let's ride!



JOI:

VINERI:

17:00 - 23:00
19:00 - 20:00

20:00

08:30 - 09:30
10:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 17:30

19:00 - 20:00
20:00

check-in 
cina
ne cunoaștem și prezentăm programul camp-ului

mic dejun 
riding session 1

prânz
riding session 2

cină
workshops: cum să-ți setezi cel mai eficient și corect
echipamentul de iarnă; balance board (se va vorbi
despre partea nevăzută a sportului "the crashes" și
cum ne putem antrena corpul și mintea cât mai
benefic pentru riding)

- verificarea echipamentului/setare (custom setup)
- analiză nivel de experiență riderilor (on-piste ride)
- corectare tehnică (on-piste ride)
- teorie

- on & off-piste ride (poziție, mișcări noi, exersat)

PROGRAM



SÂMBĂTĂ:

DUMINICĂ:

08:30 - 09:30
10:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 17:00

18:00 - 21:00
19:00 - 20:00

20:00

08:30 - 09:30
10:00 - 12:30

13:00 - 13:30

mic dejun
riding session 3 (off-piste)

prânz
ride session 4 (off-piste)

nocturnă (pentru cine dorește)
cină
SkyLounge Apreski - chill & party

- tehnică (viraje, citirea terenului, alegerea traseului
în funcție de nivelul fiecărui rider)

- inițiere în sărituri și cum să îți alegi elementul în teren
(mini drops/hips)

- măsuri necesare de precauție pentru avalanșe

mic dejun 
riding session 5 

ne luăm rămas bun și plecăm spre casă
- freeride fun (exersăm ce am învățat)

PROGRAM



3 zile weSKI Pass (nocturnă gratuită) 
3 nopți cazare în pensiune privată WeSpot 
3 mese pe zi 
coaching
workshops
foto & video content la final de Camp
transport bagaje 
hey after the ride / party SkyLounge 
după Camp vei primi un Voucher de 10%
discount la 1 Day Heliski Trip

Ce include pachetul?

PACHET

Preț
1900 RON



weSKI - Muntele Mic

weski.ro

weski.ro

The SSpot

the.sspot

"WE SPOT THE RIDER IN YOU""WE SPOT THE RIDER IN YOU"   

0744 544 375 / 0722 375 248




