POZNAJ AUSTRIĘ
Atrakcje Regionu Salzkammergut
6 dni / 5 noclegów w terminie 08.05.-29.09.2020
Salzkammergut - region Górnej Austrii, dzięki
malowniczemu
krajobrazowi
doskonale
nadaje się na wspaniały letni wypoczynek.
Urocze pejzaże z 76 większymi i mniejszymi
jeziorami, otoczonymi łagodnymi pagórkami i
wyniosłymi
grzbietami
górskimi
tworzą
prawdziwy raj dla wszelkich form rekreacji i
zapewniają Państwu wiele niezapomnianych
chwil wytchnienia nad brzegami jezior i
orzeźwienia w ich krystalicznie czystej wodzie.
Dodatkowym atutem regionu są doskonale
przygotowane liczne trasy rowerowe.
Oferta zawiera:
- 5 noclegów w 3* hotelach i 4* hotelach ze śniadaniami i kolacjami lub w pensjonatach
z rozszerzonymi śniadaniami w Regionie Salzkammergut.
- 1x Salzkammergut Erlebnis Card ze zniżką na 110 atrakcji
- 1x zwiedzanie Wielkiej Jaskini Lodowej lub Jaskini Mamuciej, oraz wędrówka po Płaskowyżu
Dachstein z platformą widokową „Five Fingers” na Hallstatt
- 1x rejs okrężny po jeziorze Traunsee
- 1x wjazd i zjazd kolejką zębatą na Schafberg w St. Wolfgang.
- 1x wypożyczenie w Bad Ischl rowerów na cały dzień – liczne trasy rowerowe
- opłaty miejscowe

Ceny w EUR od osoby za cały pakiet wraz z ubezpieczeniem na 8 dni poza granicami RP
Pokój
08.05.-21.06.2020 22.06.-29.09.2020
Pensjonat ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym
331,- €
348,- €
Pensjonat ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym
364,- €
381,- €
Hotel*** ze śniadaniem i kolacją w pokoju 2-os.
507,- €
529,- €
Hotel*** ze śniadaniem i kolacją w pokoju 1-os.
583,- €
605,- €
Hotel**** ze śniadaniem i kolacją w pokoju 2-os.
650,-€
711,- €
Hotel**** ze śniadaniem i kolacją w pokoju 1-os.
744,- €
804,- €
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Banku Zachodnim WBK z dnia wpłaty.

Cena obejmuje zakwaterowanie jednej osoby w wybranej kategorii zakwaterowania. Zniżki dla
dzieci przy 2 osobach pełno płacących w pokoju rodziców: 0-5 lat – 100%, 6-11 lat – 40%,
12-15 lat – 30%. Obowiązkowe ubezpieczenie KL 20.000 €, KR 6.000 €, NNW 15.000 PLN, BP
1.000 PLN. Ubezpieczenie można rozszerzyć o koszty imprezy i jej przerwania.
Przyjazd od 14:00, wyjazd do 10:00.
Cena nie obejmuje dojazdu do Hotelu oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/osoba, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i
Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG.
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.

Inf ormacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Tury styczne,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

