POZNAJ AUSTRIĘ
Wędrówki bez bagażu – Wokół Doliny Saalach
5 dni / 4 noclegi / 3 dni wędrówek

Z dala od zgiełku codziennego życia można odkrywać przyrodę wszystkimi zmysłami i
przeżywać nowe przygody każdego dnia. Dla wszystkich tych, którzy
cenią sobie wygodę wędrówki bez zbędnego obciążenia na każdym
odcinku wyprawy ta oferta jest idealna.
Wędrówki bez bagażu dają sposobność odkrywania wielu pięknych
tajemnic bez niepotrzebnego balastu, czyli ciężkiego plecaka, który
przewożony jest z hotelu do hotelu przez organizatora. Na noclegi
goście zatrzymują się w wybranych obiektach. Dzienne etapy,
wiodące w wysokie partie gór i wymagające kilku godzinnego marszu,
również przewidziane są dla osób o dobrej kondycji.
Turyści otrzymują materiały informacyjne z opisami trasy wędrówek.
Program obejmuje 4 noclegi – 3 dni wędrówek. Trasa wędrówek obejmuje 40 km i ok.
18 godzin czasu wędrówek.
Trasa wędrówek: Saalfelden – Maishofen – Maria Alm – Saalfelden
Ceny w EUR
Cena od osoby za 4 noclegi
W pokoju 2-os. z prysznicem i WC
W pokoju 1-os. z prysznicem i WC

Pensjonat ze
śniadaniem ÜF
296,- €
327,- €

Gasthof / Hotel z
półpensją HP
404,- €
446,- €

Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Banku Zachodnim WBK z dnia wpłaty.

Cena obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie w wybranej kategorii, 3 imponujące dni
wędrówek, vouchery na kolejki linowe, mapę z dokładnym opisem trasy wędrówek, płaszcz i
skarpetki wędrowne, transfer 2 bagaży/osoba.
Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełno płacących w pokoju rodziców: 6-14,9 lat – 50%.
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu do Saalfelden od godz. 14:00, wykwaterowanie w dniu
wyjazdu z Saalfelden do godz. 10:00. Termin realizacji od maja do października 2020.
Cena nie obejmuje dojazdu do miejsca zakwaterowania w Saalfelden oraz obowiązkowego
ubezpieczenia (NNW, KL i BP) poza granicami RP, płatnego oddzielnie w ALPEN TOUR za cały
okres pobytu za granicą RP, oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

w wysokości 10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22
listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG).
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.

Inf ormacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Tury styczne,  691-032-018, inf o@alpentour.pl, www.alpentour.pl

