UROKI AUSTRII ZIMĄ
Pakiety narciarskie w Matrei
Termin oferty: 23.12.2017 – 07.04.2018
Nr. ofe rty ATOTGG012
W Tyrolu W schodnim znajduje się w sumie 7 ośrodków narciarsk ich. Ogółem na narciarzy czeka aż
398 km przygotowanych tras narciarsk ich oraz ponad 400 km tras biegowych. Największą zale tą
regionu są jego nie zwyk łe, wysokoalpe jskie k rajobrazy (aż 241 trzytysię czników), tradycyjne ,
góralskie wiosk i, se rde czność i gościnność m ieszkańców oraz brak tłoku na stokach. W te j części
Tyrolu zadowoleni bę dą zarówno wysportowani narciarze , którzy cenią sobie trudnie jsze stok i i
puste nartostrady, jak i rodziny z dzie ćm i.

Skipass Ski-Hit to je den karne t na następujące regiony narciarsk ie w Tyrolu Wschodnim i Karyntii:
Mölltale r Gle tsche r, Hochgebirgsbahnen Ankoge l, Großglock ne r Re sort Kals-Matre i, Sk izentrum
Hochpuste rtal/Sillan, Skizentrum St. Jakob in De fe regge ntal, Lienze r Be rgbahnen, Obe rtilliache r
Be rgbahnen i Kartitsche r Liftgesellschaft.
Pak ie ty narciarsk ie w EUR na 7 dni z zak wate rowaniem , 6-dniowym sk ipassem i ubezpie czeniem
Rodzaj zak wate rowania

23.-30.12.17

30.12.17-06.01.18
27.01.-10.03.18
469,-

06.-27.01.18

10.-31.03.18

31.03.-07.04.18

466,436,454,442,Pensjonat BB
859,865,798,834,810,Apartament dla 2 osób
1159,1168,1076,1130,1094,Apartament dla 3 osób
1460,1472,1354,1426,1378,Apartament dla 4 osób
1775,1790,1631,1721,1661,Apartament dla 5 osób
2060,2078,1909,2017,1945,Apartament dla 6 osób
W cenie pak ie tu:
 W pensjonacie – 7 nocle gów ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym, 6-dniowy sk ipass i
ubezpie czenie „Bezpie czne Podróże ” z rozsze rzeniem o sporty zimowe. Cena dla jedne j
osoby. Taksa k limatyczna zawarta w cenie.
 W apartamencie – 7 nocle gów bez wyżywie nia, 6-dniowy skipass i ube zpie czenie
„Be zpie czne Podróże” z rozsze rzeniem o sporty zimowe . Cena dla podane j ilości osób
dorosłych. Dla dzie ci i m łodzieży do 18 lat po podaniu dokładne j daty urodzenia wyliczone
będą przysługujące zniżk i. Taksa k limatyczna 2,- €/noc/osoba powyże j 16 lat + końcowe
sprzątanie płatne na m ie jscu gotówką.
 Bezpłatny Skibus w re jonie ośrodka narciarsk iego.

ALPEN T OUR Biuro T urystyczne,  22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

