UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarski hit – Hotel Grauer Bär w Innsbrucku

Nr. oferty ATTIIN003
Pakiet narciarski
Położenie: Pełen tradycji hotel z zabytkową fasadą z roku 1870, usytuowany 50 metrów od historycznej Starówki
Pokoje:
194 pokoi, wszystkie wyposażone w łazienkę lub prysznic i WC, suszarkę do włosów, mini bar, telewizję
satelitarną (również Pay-TV), telefon, radio, sejf w poko ju, częściowo z wido kiem na góry, szybkie łącza
internetowe i W LAN w hotelu
Restauracje: restauracja á la carte – z zimo wą werandą
Wellness: wspaniałe wyposażenie – sauna, łaźnia paro wa, „z wiadra” – Kübeldusche (po saunie), pomieszczenie
fittness, pomieszczenie wypoczynkowe, taras na świeży m powietrzu, masaż i solariu m za dodatkową opłatą.
Kryty basen.
Parking:
parking hotelowy
Pomieszczenie na s przęt narci arski
Bezpł atny skibus sprzed hotelu
Pomieszczenie konferencyjne d la ok. 300 osób
Pakiety narciarskie zawierają
 Drink powitalny
 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 A xamer Lizu m
 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 Grauer Bär **** w EUR
Świadczenia łączn ie z karnetem narciarskim i
ubezpieczen iem
Skibus w okresie 10.12.2016 - 17.04.2017
HP = Halbpension = nocleg, śniadanie i obiadokolacja
2 noclegi / halbpension, 2-dniowy karnet narciarski

Hotel Grauer Bär ****
Karnet narciarski ważny na A xamer Lizu m – w cen ie
Sezon A
26.11.-22.12.2016
29.03.-17.04.2017

Sezon B
04.01.-29.03.2017

239,- EUR

260,- EUR

3 noclegi /halbpension, 2-dniowy karnet narciarski
320,- EUR
354,- EUR
4 noclegi / halbpension, 3-dniowy karnet narciarski
472,- EUR
526,- EUR
5 noclegów / halbpension, 4-dniowy karnet narciarski
466,- EUR
516,- EUR
6 noclegów /halbpension, 5-dnio wy karnet narciarski
543,- EUR
607,- EUR
7 noclegów / halbpension, 6-dniowy karnet narciarski
608,- EUR
678,- EUR
Tylko od nied zieli do piątku
456,- EUR
472,- EUR
5 noclegów / HP, 4-dni karnet A xamer Lizu m
Tylko od nied zieli do soboty
523,- EUR
557,- EUR
6 noclegów / HP, 5-dni karnet A xamer Lizu m
Dopłata do jedynki
33,- EUR / dzień
Wszystkie ceny podajemy w EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
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 leczenia (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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Co najmn iej 3-dniowy karnet narciarski (od 4 noclegów) dla regionów narciarskich takich jak: Sch ick 2000, Muttereralm,
Patscherkofel, Nordpark, Kühtai za dopłatą 48 € z mo żliwością ko mbinacji.
Co najmn iej 3-dniowy karnet narciarski (od 4 noclegów) za dopłatą 59 € z mo żliwością ko mbinacji dla wyżej
wy mien ionych regionów narciarskich włącznie z 1-dniowy m karnetem narciarskim na lodowiec Stubaier Gletscher.
Oferta dotyczy gości hoteli A lphotel, Alpinpark i Grauer Bär i jest ważna w g łówny m sezonie, tj. w sezonie B.
Opłata za Innsbrucker Gletscher karnet narciarski do 9 reg ionów narciarskich na zapytanie!!!!
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.
Skibus: 10.12.2016 – 17.04.2017
Innsbruck: pierwszy odjazd: parking 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
Powrót ze wszystkich stoków o godz. 16:00 - 17:00. Wszystkie dodatkowe szczegóły w recepcji Państwa hotelu.
Pakiety narciarskie w Hotelu Grauer Bär**** obejmują:
 Nocleg w pokoju d wuosobowym
 Halbpension z bufetem śniadaniowy m i kolacją, 3-daniowy m menu do wyboru
 Karnet narciarski ważny w obrębie A xamer Lizu m
 Skibus
 Dostęp do pomieszczeń wellness
 Drink powitalny
Indywidualne karnety narciarskie w reg ionie Oly mp ia Skiworld Innsbruck
04.01. – 29.03.2017
Włącznie z karnetem, Skibusem i ubezp ieczeniem
Pakiet narciarski „łatwy poziom”
507,- €
5 noclegów (śniadanie + obiadoko lacja), 4-dnio wy karnet narciarski
2-dniowy karnet Schick2000
2-dniowy karnet Mutteralm
Pakiet narciarski „średni poziom”
517,- €
5 noclegów (śniadanie + obiadoko lacja), 4-dnio wy karnet narciarski
1-dniowy karnet Schlick2000
2-dniowy karnet A xamer Lizu m (pon. –pt.)
1-dniowy karnet Schlick2000
Pakiet narciarski „Olympi a”
593,- €
6 noclegów (śniadanie + obiadoko lacja), 5-dnio wy karnet narciarski
2-dniowy karnet Patscherkofel
3-dniowy karnet A xamer Lizu m (pon. – pt.)
Pakiet Narciarski Safari „Skiworl d Innsbruck” 728,- €
7 noclegów (śniadanie + obiadoko lacja), 6-dnio wy karnet narciarski
1-dniowy karnet Kühtai
2-dniowy karnet A xamer Lizu m (pon. – pt.)
1-dniowy karnet Patscherkofel
1-dniowy karnet Schlick2000
1-dniowy karnet Stubaier Gletscher
Rozpoczęcie i zakończenie sezonu narciarskiego – narty w słońcu Lodowiec Stubai jesień 2016 i wiosna 2017
22.10. – 17.12.2016 i 18.03. – 01.05.2016, Skibus w terminie 10.12.2016 – 17.04.2017
Świadczenia łączn ie z karnetem narciarskim i ubezpieczeniem
2 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 2-dnio wy karnet narciarski
249,- €
3 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 2-dnio wy karnet narciarski
350,- €
4 noclegi / śniad. + obiadoko l.
½ + 3-dniowy karnet narciarski
471,- €
5 noclegów / śniad. + obiadokol.
4-dniowy karnet narciarski
576,- €
6 noclegów / śniad. + obiadokol.
5-dniowy karnet narciarski
667,- €
Oferta s pecjalna:
5 noclegów / śniad. + obiadokol. + 2 karnety
3-dniowy Stubaier Gletscher i 1-dniowy Sölden

666,- €

Serdeczn ie zapraszamy do Innsbrucku, szczególn ie ze względu na łat wy dojazd własnym samochodem, samolotem lub
pociągiem. Osoby nie jeżdżące na nartach, a chcące towarzyszyć, spędzą w Innsbrucku fantastyczne dni na zwiedzan iu
przepięknych zabytków, zakupach i relaksie w Stolicy Alp.

ALPEN TOUR Biuro Turystyczne,  22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

