UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarski hit – Hotel Bon Alpina***

Nr. oferty ATTIIN01
pakiet narciarski w Hotelu B on Al pi na*** w Igls k/Innsbrucku
Położenie: Idealne dla narciarzy! W centru m wioski Ig ls (800 m n.p.m.) – 5 minut pieszo od wyciągu na Patscherkofel
oraz 4 km od Innsbrucku. Bard zo dobre połączenie środkami ko munikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) do
Innsbrucka.
Pokoje:
Obszerne pokoje (97) wszystkie wyposażone w prysznic i WC, suszarkę do włosów, telewizję satelitarną,
mini bar, radio, telefon, pokojo wy sejf oraz bezpł atne łącze internetowe (W-LAN) w poko ju.
Restauracja: restauracja á la carte, bar hotelowy
Wellness:
B asen kryty z podgrzewaną częścią na zewnątrz, sauna, łaźnia parowa, solariu m (za opłatą) o raz siło wnia.
Dla rodzin: do dyspozycji duże pokoje rodzi nne (3-4 łó żka) pomieszczenie zabaw dl a dzieci, opieka nad dziećmi na
miejscu – bezpłatnie do godziny 16-tej.
Parking:
bezpłatne miejsca parkingowe
Pomieszczenie na s przęt narci arski z ogrzewaniem służącym do suszenia butów narciarskich
Bezpł atny skibus sprzed hotelu. Wypożyczal nia s przętu bezpośrednio przed hotelem
Pakiety narci arskie zawierają
 Drink powitalny
 Kuchnia włoska
 Wieczór taneczny z " Live Musik"
 Kuchnia tyrolska z mu zyką
 Nocleg w pokoju d wuosobowym
 Halbpension z bufetem śniadaniowy m, 3-daniowy m menu do wyboru z bufetem sałatko wy m na kolację
 Bezpłatne korzystanie ze świadczeń wellness - odnowy biologicznej
 Karnet narciarski ważny w obrębie Patscherkofel
 Bezpłatny Skubis
 Ubezp ieczen ie Signal Iduna Polska S.A. Pakiet podstawowy „Bezpieczne Podróże” z rozszerzeniem ochrony o
sporty zimo we (SZ)
Oferta cenowa Hotel B on Al pina *** w EUR
Świadczenia łączn ie z
karnetem narciarskim i ubezp ieczeniem
Skibus w okresie
10.12.2016 - 17.04.2017
HP = Halbpension
nocleg, śniadanie i obiado-ko lacja

Hotel B on Al pi na ***
Karnet narciarski ważny na Patscherkofel – w cenie

Sezon A
28.11.2016-22.12.2016
18.03.2017-01.04.2017

Sezon B
01.01.-18.03.2017
min. 7 noclegów sob./sob.

4 noclegi / HP
355,- EUR
405,- EUR
3-dniowy karnet narciarski
5 noclegów / HP
436,- EUR
506,- EUR
4-dniowy karnet narciarski
6 noclegów / HP
507,- EUR
577,- EUR
5-dniowy karnet narciarski
7 noclegów / HP
568,- EUR
644,- EUR
6-dniowy karnet narciarski
Wszystkie ceny podajemy w EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Pakiety obejmują weekend. Przy jazd wyłączn ie w sobotę, wyjazd w następną sobotę, pobyty krótsze niż 7 noclegów na
zapytanie. Wszyscy klienci objęci są ubezpieczeniem Signal Iduna Polska S.A. Pakiet podstawowy „Bezpieczne Podró że”
z rozszerzeniem ochrony o sporty zimo we (SZ) zawiera ubezpieczenie od kosztów leczen ia (KL do 20.000 €), kosztów
ratownictwa (KR do 6.000 €) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW w ty m: inwalidzt wa do 15.000 PLN i ś mierci
do15.000 PLN) i odpowied zialności cywilnej do 30.000 €. Pakiet ubezpieczenio wy mo żna ro zszerzyć o choroby
przewlekłe (CP), sporty ekstremalne (SM), kosztów rezygnacji z wycieczki (RG)
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Super oferta: Bon Al pina S pezial
7 noclegów ze śniadaniem, ko lacją i
6-dnio wy m karnetem narciarskim w region ie Patscherkofel
518,- EUR od osoby

07.01.- 14.01.2017
14.01.- 21.01.2017
18.03.- 25.03.2017
25.03.- 01.04.2017

Zniżki d la dzieci:
 0-5 lat
100%
(urodzone 2011-2016)
 6-9 lat
50%
(urodzone 2007-2010)
 10-15 lat
30%
(urodzone 2001-2006)
zniżki obowiązują przy 2 pł acących osobach i tylko w pokoju z rodzicami.
Nowy Patscherkofel oferu je narciarskie przy jemności w Oly mpia na każdy m pozio mie trudności!
Nowoczesne wyciąg i narciarskie gwarantują pewność śniegu!
Oly mp iaexpress oferuje zjazdy rodzinne (4-krzesełko wy wyciąg narciarski) !
Także nocą oferujemy Państwu bieg narciarski i do dyspozycji także nowa restauracja!
Patscherkofel (922-2.247 m)
1x ko lejka linowa
2x 4-osobowy-, 1x 1-osobowy wyciąg krzesełkowy
Narciarski bieg nocny
6x wyciąg orczy kowy
1x Zaczarowany dywan
20 km tras zjazdowych
Odległość od Innsbrucku: 5 km
Skibus: 10.12.2016 – 17.04.2017
Innsbruck:
p ierwszy odjazd z parkingu przy Hofgarten: 9:00 do wszystkich regionów oraz dalsze połączenia
Igls:
cod ziennie do Patscherkofel i 2-razy tygodniowo we wtorek i piątek na Stubaier Gletscher
i w środy na Axamer Lizu m
Powrót ze wszystkich stoków o godz. 16:00 - 17:00
Wszystkie dodatkowe szczegóły w recepcji Państwa hotelu.
Pakiety narciarskie w Hotelu Bon Alpina*** obejmu ją:
 Nocleg w pokoju d wuosobowym
 Halbpension z bufetem śniadaniowy m i kolacją, 3-daniowy m menu do wyboru oraz bufet sałatkowy
 Karnet narciarski ważny w obrębię Patscherkofel
 Skibus
 Korzystanie z po mieszczeń wellness
 Drink powitalny
 Wszyscy klienci objęci są ubezpieczeniem Signal Iduna Polska S.A. Pakiet podstawowy „Bezpieczne Podró że” z
rozszerzen iem ochrony o sporty zimowe (SZ) zawiera ubezp ieczenie od kosztów lec zenia (KL do 20.000 €),
kosztów ratown ictwa (KR do 6.000 €) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW w ty m: inwalid ztwa do
15.000 PLN i śmierci do15.000 PLN) i odpowiedzialności cywilnej do 30.000 €. Pakiet ubezpieczen iowy mo żna
rozszerzyć o choroby przewlekłe (CP), sporty ekstremalne (SM ), kosztów rezygnacji z wycieczki (RG)
Rozpoczęcie i zakończenie sezonu narciarskiego – narty w słońcu
Lodowiec Stubai jesień 2016 i wi osna 2017
22.10. – 17.12.2016 i 18.03. – 01.05.2017, Skibus w terminie 10.12.2016 – 02.04.2017
Świadczenia łączn ie z karnetem narciarskim i ubezpieczeniem
2 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 2-dnio wy karnet narciarski
234,- €
3 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 2-dnio wy karnet narciarski
334,- €
4 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 3-dniowy karnet narciarski
451,- €
5 noclegów / śniad. + obiadokol.
4-dniowy karnet narciarski
545,- €
6 noclegów / śniad. + obiadokol.
5-dniowy karnet narciarski
633,- €
Oferta s pecjalna:
5 noclegów / śniad. + obiadokol. + 2 karnety
3-dniowy Stubaier Gletscher
1-dniowy Sölden

582,- €
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