UROKI AUSTRII ZIMĄ
Familienparadies Wolfgangbauer
w Heiligenblut pod Grossglocknerem

Familienparadie s Wolfgangbaue r jest nowym domem położonym poza centrum He iligenblut. Jazda
do ce ntrum zak upowego i centrum mie jscowości zajmuje zaledwie 3 m inuty. Bezpłatny Skibus
zatrzymuje się bezpośrednio przed domem. O bok domu przebiega trasa narciarstwa biegowe go.
Space rk iem trwającym 5 m inut można dojść do oświe tlonego toru sane czkowego i lodowiska. Na
życzenie, codziennie rano dostarczane jest świeże pie czywo. W centrum sk lepy sportowe i
wypożyczalnie nart, depozyt nart przy dolne j stacji kole jk i. Szkółki narciarskie i snowboardowe .
Mieszkanie wakacyjne typ A 70 m 2 sk łada się z przedpokoju, 2
sypialni (2 i 3 łóżka), przyjemne j, komple tnie wyposażone j k uchni z
rozkładaną we rsalką, TV-Sat, te lefonem, zm ywarką, 4-palnikową
kuchenką z piekarnik iem, m ik rofalówką, kafe te rą, łazie nką,
oddzielnym WC, balkonem lub tarasem .

Ceny w EUR dla podane j ilości osób, 7 noclegów, 6 dniowych sk ipassów i ubezpie czenie
Te rm in
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
07.12.-21.12.2019
1618,1899,2180,2454,21.12.19-04.01.20
01.02.-08.02.2020
1965,2313,2648,2670,15.02.-29.02.2020
04.01.-11.01.2020
1757,2066,2372,2671,11.01.-01.02.2020
1702,2004,2307,2601,14.03.-11.04.2020
08.02.-15.02.2020
1776,2096,2417,2730,29.02.-14.03.2020
Mieszkanie wakacyjne typu B 60 m 2 sk łada się z
przedpokoju, 1 sypialni z 3. Łóżkam,i, komple tnie
wyposazone j k uchni z 2-osobową we rsalką, 4 palnikową
kuchenką z
pie cyk iem , zm ywarką do
naczyń,
mik rofalówką i kafe te rą, łazienk i z oddzie lnym WC. Jest
również TV-Sat i te le fon i taras.
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Ceny w EUR dla podane j ilości osób, 7 noclegów, 6 dniowych sk ipassów i ubezpie czenie
Te rm in
3 osoby
4 osóby
5 osób
07.12.-21.12.2019
1246,1513,1773,21.12.19-04.01.20
01.02.-08.02.2020
1526,1832,2152,15.02.-29.02.2020
04.01.-11.01.2020
1355,1643,1930,11.01.-01.02.2020
1309,1597,1878,14.03.-11.04.2020
08.02.-15.02.2020
1365,1671,1970,29.02.-14.03.2020
Mieszkanie wakacyjne typu C 40 m 2 składa się z
przedpokoju, pokoju sypialnego z 2. Łóżkami,
komple tnie wyposażone j k uchni z dostawką, TV-Sat,
te lefonem, zmywarką do naczyń, 4 palnikową kuchenką
z piekarnik iem i kafete rą, łazienk i/WC . Mie szkanie ma
balkon i okno dachowe .

Ceny w EUR dla podane j ilości osób, 7 noclegów, 6 dniowych sk ipassów i ubezpie czenie
Te rm in
2 osoby
3 osoby
07.12.-21.12.2019
944,1190,21.12.19-04.01.20
01.02.-08.02.2020
1156,1456,15.02.-29.02.2020
04.01.-11.01.2020
1024,1295,11.01.-01.02.2020
986,1253,14.03.-11.04.2020
08.02.-15.02.2020
1023,1309,29.02.-14.03.2020
Do zapłacenia na m ie jscu:
 Opłata m ie jscowa 2,25 €/dzień/osoba, dzie ci do 16 rok u be zpłatnie
 Opłata za prąd i końcowe sprzątanie wliczone w ce nę wynajmu mieszkania.
Pak ie t ubezpie cze nia „Bezpie czne Podróże” firm y Signal Iduna Polska S.A. z rozsze rzeniem o sporty
zimowe (koszty le czenia KL do 10.000,- €, koszty ratownictwa – KR do 6.000,- €, następstwa
nieszczęśliwych wypadków – NNW w tym NW I i NW S po 15.000,- PLN, odpowiedzialność cywilna –
OC do 30.000,- €). Ubezpie czenie z rozsze rze niem o sporty zimowe daje mozliwość rek reacyjnego
uprawiania narciarstwa zjazdowe go, biegowego lub snowbordu na oznakowanych trasach
zjazdowych i można je rozsze rzyć o ubezpie cze nie uprawiania sportów ekstremalnych, jak: skok i
narciarsk ie, jazda poza wyznaczonymi trasam i, jazda po muldach, skok i ak robatyczne na nartach,
narciarstwo i snowboarding ek stremalny oraz sporty w k tórych wykorzystywane są pojazdy
poruszające się po śniegu lub lodzie oraz o ubezpie cze nie następstw choroby
prze wlekłe j/nowotworowe j.
Ubezpie czenie kosztów rezygnacji z impre zy (RG) – dopłata od 2,1%, a w przypadku osób
pre wlek le chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
W ysokoalpe jskie te reny narciarskie są na południowych, słone cznych stokach. 70% te re nów
narciarsk ich le ży powyże j 2.000 m npm. Komfortowe kole jk i i wyciągi do wysokosci 2.902 m npm.
Ogółem 12 wyciągów: 1x 8-os. i 2x 4-os. kole j kabinowa, 1x kole jka tunelowa dla 60 os., 1x 4-os.
wyciąg k rzese łkowy, 6 wyciągów orczykowych i wyciąg dla dzie ci w szkółce narciarsk ie j.
Spe cjalna ofe rta dla se niorów (1954 r.), m łodzie ży i dzie ci z podaniem dok ładne j daty urodzenia.
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