UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarska wioska w Alpach

W przyk rytym grubą warstwą białe go, lśniącego w słońcu śnieżne go puchu, na wysokości 854 m
npm leży Sk i Are na, k tóra zape wnia wspaniałe warunk i m ieszkalne i świe tną bazę wypadową na
stok i szczytów: Sandlinga (1717 m npm ) i Lose ra (1838 m npm). Stoki słyną z doskonałe j
kombinacji tras cze rwonych, nie bie skich i czarnych - łącznie 33 km dobrze przygotowanych tras
narciarstwa biegowego i fun parku. Sk i Arena jest doskonałym mie jscem dla miłośników snowboardu.
Dodatkowym i atrak cjam i regionu są: jazda na łyżwach, curling, k uligi orazi space ry w rak ie tach
śnieżnych malowniczym i szlakam i wędrownym i. Na mie jscu jest wypożyczalnia sprzętu narciarsk iego
i szkółka narciarska. Istotnym atutem Sk i Areny są dwie dolne stacje kole jek górsk ich, k tóre
znajdują się na te renie wioski.
Na gości czekają 62 jednopię trowe dre wniane , luksusowo wyposażone domki-apartamenty o pow.
od 82 do 100 m 2. W domkach-apartamentach można zak wate rować od 4 do 8 osób. Domki mają
sypialnie , pokoje dzienne, k uchnie , łazienk i, WC, sauny, przedpokoje i pom ieszczenia na sprzę t
narciarsk i. Istnie je możliwość wykupie nia na m ie jscu se rwisu dostawy świeże go pie czywa na
śniadanie lub wykupienia śniadań i kolacji se rwowanych w restauracji na te renie te j wiosk i alpe jsk ie j.
Ceny w EUR za 4 lub 6 osób dorosłych, za 7 noclegów, 6-dniowe skipassy i ubezpieczeni a.
04.01.-31.01.2020
Zima 2019/2020
05.12.-21.12.2019 07.03.-21.03.2020 01.02.-07.03.2020 21.12.2019 – 04.01.2020
pow.
zakwaterowanie
21.03.-04.04.2020
04.04.-13.04.2020
Alpine Comfort 4 os.
82 m2
2070,2717,3117,3441,Alpine Comfort+ 4 os. 82 m2
2232,2878,3279.3595,Alpine Wellfeel 6 os.
95 m2
2829,3422,4023,4262,Alpine Wellfeel+ 6 os. 95 m2
2937,3499,4108,4346,Hagan Luxury 6 os.
95 m2
2937,3499,4108,4346,Hagan Superior 6 os. 100 m2
3014,3584,4185,4423,Płatne w Polsce w EUR lub w PLN wg. kursu sprzedaży EUR w Santander Bank Polska SA z dnia wpłaty.





Cena wraz z kosztam i ene rgii e lektryczne j
Taksa turystyczna: 2,50 €/ osoba/noc (dzie ci do 15 lat za darmo), płatne na mie jscu
Sprzątanie końcowe od € 105,- do € 150,-

W cenie: 7 noclegów w wybranych apartamentach, 6-dniowy sk ipass z możliwością korzystania z
5 okolicznych ośrodków narciarskich: die Tauplitz, R iesne ralm , Planne ralm i Kause rau o łączne j
długości tras narciarsk ich 125 km oraz obowiązkowe ubezpie cze nie „Bezpie czne Podróże” TU
Signal Iduna Polska z rozsze rzeniem o sporty zimowe i obowiązkowa opłata na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowo można wykupić ubezpie czenie kosztów rezygnacji z imprezy (R G) – dopłata 2,1%, a w
przypadku osób prze wlekle chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy. Apartament na 8 osób i
dodatkowe łóżka na zapytanie . Ofe rta dla dzie ci i młodzie ży na zapytanie .
Obiek t jest lubiany prze z duże grupy znajom ych oraz rodziny z dzie ćm i, ze względu na brak
ruchu kołowego (bezpłatny park ing). Atutam i są: długie zaleganie pok rywy śniegowe j, obe cność
dolnych stacji wyciągów na te re nie obiek tu, dobre szkółk i narciarsk ie i te reny do nauk i dla dzie ci,
m łodzieży i dorosłych pod okiem spe cjalistów oraz zjazdowa trasa sane czkowa długości 9 km.
Łatwy dojazd autostradą z W iednia (ok . 3 h).
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