UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarska wioska w Alpach

Na wysokości 854 m npm, w przyk ryte j grubą warstwą białego, lśniącego w słońcu śnieżnego puchu
wiosce narciarsk ie j należące j do Sk i Areny, panują wspaniałe warunki m ieszkalne . W ioska jest
świe tną bazę wypadową na stok i szczytów: Sandlinga (1717 m npm ) i Lose ra (1838 m npm). Tu
znajdują się dwie dolne stacje kole jek górsk ich. Stok i słyną z doskonałe j kombinacji tras cze rwonych,
niebiesk ich i czarnych - łącznie 33 km, dobrze przygotowanych tras narciarstwa biegowego i fun
park u. Miłośników snowboardu na pe wno przyciągną tak ie hasła jak: jumps, corne r, boxen, slides,
wave rides. Dodatkowym i atrak cjami regionu są: jazda na łyżwach, curling, k uligi i space ry w
rak ie tach śnie żnych malowniczym i szlakami wędrownymi. Jest wypożyczalnia sprzę tu narciarsk iego
oraz szkółka narciarska.

W wiosce na gości czeka 46 jednopię trowych dre wnianych luksusowo wyposażonych domkówapartamentów o powie rzchni od 82 do 100 m 2. W domkach-apartamentach można zak wate rować od
4 do 8 osób. Domk i mają sypialnie, pokoje dzienne , k uchnie , łazienk i, WC, sauny, prze dpokoje i
pom ieszczenia na sprzę t narciarski. Istnie je możliwość wykupie nia na mie jscu se rwisu dostawy
świeże go pie czywa na śniadanie oraz wykupie nia śniadań i kolacji se rwowanych w re stauracji na
te renie wiosk i. Jest to wymarzone m ie jsce dla rodzin z dzie ćm i.
Cena w EUR za 7 nocy, 6-dniowy skipass dla dorosłych i ubezpieczenie dla ilości osób podanej w tabeli + TFG
01.12.-22.12.18 05.01.-02.02.19
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02.02.-09.03.19 22.12.18-05.03.19
30.03.-21.04.19 09.03.-30.03.19
2
Alpine Comfort dla 4 os.
82 m
2009,2.641,3.034,3.342,Alpine Comfort+ dla 4 os.
82 m2
2163,2795,3.188,3.496,Alpine Wellfeel dla 6 os.
95 m2
2750,3.328,3.913,4.144,Alpine Wellfeel+ dla 6 os.
95 m2
2858,3405,3.990,4.221,Hagan Luxury dla 6 os.
95 m2
2.858,3.405,3.990,4.221,Hagan Superior dla 6 os.
100 m2
2.935,3.483,4.067,4.298, Cena wraz z kosztam i ene rgii e lektryczne j
 Taksa klimatyczna: 2,50 €/ osoba/ noc (dzie ci do 15 lat za darmo) płatny na m ie jscu
 Sprzątanie końcowe od € 90,- do € 110,-

W cenie obowiązkowe ubezpie cze nie „Be zpie czne Podróże” firm y Signal Iduna z rozsze rzeniem o
sporty zimowe . Dodatkowo można wykupić ube zpie czenie kosztów rezygnacji z impre zy (RG) –
dopłata 2,1%, a w przypadk u osób prze wlek le chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
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