Poznaj Austrię
Pakiety narciarskie w Matrei w Tyrolu Wschodnim apartamenty

Miejscowość Marei to główny ośrodek narciarski Tyrolu Wschodniego. Od północy nad rejonem górują
majestatyczne szczyty 3-tysięczników: Grossglockner (3798 m npm) i Grossvenediger (3674 m npm).
Gmina Matrei in Osttirol leży w samym sercu Parku Narodowego Wysokich Taurów. Turystów
przyciągają tu fantastyczne widoki, dziewicza natura i świetnie przygotowane trasy zjazdowe. Największy
okoliczny teren narciarski to Matrei-Goldried. Górna stacja kolejki leży na wysokości 2190 m npm. Dużą
atrakcją dla narciarzy jest teren narciarski w Kals u podnóża Grossglocknera połączony ze stokami MatreiGoldried kolejką. Podczas zimowego urlopu w Matrei, poza narciarstwem można uprawiać inne formy
aktywnego wypoczynku. Znajdują się tutaj tory saneczkowe, lodowisko oraz sale do squash. Można
uprawiać wspinaczkę po lodzie.

Hotel Goldried położony jest na wysokości 1000 metrów n.p.m., w pobliżu lasu, tuż przy stokach
narciarskich. Łączna długość tras 110 km. Z hotelu rozciąga się piękny widok na Wysokie Taury oraz
miasteczko Matrei. Hotel ma restaurację, w której serwowane są dania kuchni tyrolskiej i
międzynarodowej, piano bar z WiFi, taras słoneczny, kryty basen, saunę, plac zabaw dla dzieci, garaż oraz
prywatny parking. Goście mogą korzystać z sieci WLAN. Apartamenty znajdują się w Goldried Park z
apartamentami 45 m2 dla max. 4 osób i 55 m2 dla max. 6 osób oddalone są od głównego gmachu o 200 m.
Apartamenty 90 m2 dla max. 8 osób na zapytanie. Mieszkając w apartamentach można korzystać ze
wszystkich usług w hotelu. Apartamenty posiadają własną saunę i balkony lub tarasy ze wspaniałą
panoramą na przepiękny świat gór. Niektóre apartamenty posiadają też otwarte kominki.
Ceny w EUR/apartament/7 noclegów z końcowym sprzątaniem i pościelą/6 skipassów/8 dni ubezpieczenia
Apartament

07.-14.01.2017

14.-28.01.2017

28.01.-4.02.2017

45 m2 /4 os.
1865,1788,1963,2
55 m /6 os.
2513,2359,2604,Śniadanie osoba/dzień 12,- EUR/dzień
Zwierzak 12,- EUR/dzień
Garaż 2,- EUR do 10,- EUR/dzień
Łóżeczko dla dziecka 22,- EUR/pobyt
Taksa klimatyczna 2,- EUR od 15 roku życia/noc

04.-11.02.2017

11.02.-04.03.2017

04.-25.03.2017

25.03.-15.04.2017

2035,2712,-

2252,2950,-

1937,2621,-

1788,2359,-
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