UROKI AUSTRII ZIMĄ
Pakiety narciarskie w Hochzillertal
Termin oferty: 01.12.2017 – 18.04.2018

Nr. oferty ATTIZI010
Doskonała jazda na nartach w Hochzilletal – Kaltenbach, Hochfügen i Spieljoch - Fügen: jazda na
nartach do wysokości 2.500 m i gwarantowana aż do samej doliny.
Zimowa rozrywka bez kolejek z nową kolejką krzesełkową „Wellness-Sesselbahn”: Ski optimal –
Hochzillertal i Spieljoch z 49 wyciągami i stokami narciarskimi o długości 113 km, trasa Stefan
Eberharters Goldpiste i najdłuższy 7 km zjazd do doliny w Zillertal sprawia, że region należy do 10
najlepszych na świecie regionów narciarskich. Także pod względem gwarancji śniegu (75% stoków
jest naśnieżanych) oraz inicjatyw ekologicznych Hochzillertal znajduje się w czołówce regionów
narciarskich na świecie. Duża wypożyczalnia i przechowalnia nart w nowej dolnej stacji zapewnią
szczególnie rodzinom zimowe szczęście przy „obciążonym bagażu”.
 Brak konieczności czekania! Dzięki drugiej kolejce gondolowej
 Jedyna ośmioosobowa kolejka krzesełkowa w Zillertal z podgrzewanymi siedzeniami i
zadaszeniem
 Jazda na nartach do wysokości 2500 m = 113,67 km stoków
 Urządzenia naśnieżające aż do samej doliny
 Oświetlona trasa zjazdowa
 Osobna trasa snowboardowa i 5,5 km trasa saneczkowa
 W środy i piątki – nocne biegi narciarskie w godzinach 18:30 – 22:00 w Kaltenbach
Ceny pakietów narciarskich w EUR na 7 dni z zakwaterowaniem, skipassem i ubezpieczeniem
Kategoria
01.12.-26.12.2017
26.12.-30.12.2017
30.12.2017-06.01.2018
zakwaterowania
06.01.-03.02.2018
03.02.-09.03.2018
09.03.-24.03.2018
24.03.-02.04.2018
02.04.-18.04.2018
Pensjonat BB
476,539,574,Hotel***, Zajazd*** HB
693,854,952,Hotel**** HB
889,973,1134,Apartament dla 2 osób
828,877,940,Apartament dla 3 osób
1202,1300,1377,Apartament dla 4 osób
1610,1673,1799,Apartament dla 5 osób
1969,2004,2151,Apartament dla 6 osób
2322,2371,2490,Apartament dla 7 osób
2646,2695,2849,Apartament dla 8 osób
2971,3027,3258,W cenie pakietu:
 W pensjonacie – 7 noclegów ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym, 6-dniowy skipass i
ubezpieczenie „Bezpieczne Podróże” z rozszerzeniem o sporty zimowe. Cena dla jednej osoby.
 W apartamencie – 7 noclegów bez wyżywienia, 6-dniowy skipass i ubezpieczenie „Bezpieczne
Podróże” z rozszerzeniem o sporty zimowe. Cena dla podanej ilości osób dorosłych.
 Bezpłatny Skibus w rejonie ośrodka narciarskiego Ski Optimal – Hochzillertal – Spieljoch.
 W pensjonacie, zajeździe i hotelu taksa klimatyczna zawarta w cenie.
 Od 2 dnia Skipass Zillertaler Superskipass ważny na wszystkie ośrodki w Dolinie Zillertal.
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