UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarska wioska w Alpach

W przykrytym grubą warstwą białego, lśniącego w słońcu śnieżnego puchu, na wysokości 854 m
npm leży Ski Arena, która zapewnia wspaniałe warunki mieszkalne i świetną bazę wypadową na
stoki szczytów: Sandlinga (1717 m npm) i Losera (1838 m npm). Stoki słyną z doskonałej
kombinacji tras czerwonych, niebieskich i czarnych - łącznie 33 km, dobrze przygotowanych tras
narciarstwa biegowego i fun parku. Miłośników snowboardu na pewno przyciągną takie hasła jak:
jumps, corner, boxen, slides, wave rides. Dodatkowymi atrakcjami regionu są: jazda na łyżwach,
curling, kuligi i spacery w rakietach śnieżnych malow niczymi szlakami wędrownymi. Na miejscu jest
wypożyczalnia sprzętu narc iarskiego oraz szkółka narciarska. Istotnym atutem Ski Areny są dwie
dolne stacje kolejek górskich, które znajdują się na terenie wioski.

Na gości czeka 46 jednopiętrowych drewnianych , luksusowo wyposażonych domków-apartamentów
o różnej powierzchni, od 82 do 100 m2 . W domkach-apartamentach można zakwaterować od 4 do 8
osób. Domki mają sypialnie, pokoje dzienne, kuchnie, łazienki, WC, sauny, przedpokoje i
pomieszczenia na sprzęt narciarski. Istnieje możliwość wykupienia na miejscu serwisu dostawy
świeżego pieczywa na śniadanie oraz wykupienia śniadań i kolacji serwowanych w restauracji na
terenie tej wioski alpejskiej.
Cena w EUR za 7 nocy, 6-dniowy skipass dla dorosłych i ubezpieczenie d la ilości osób podanej w tabeli
03.12.-19.12.15
30.01.-05.03.16
09.01.-30.01.16
Zima 2015/ 2016
pow.
19.12.15-09.01.16
28.03.-10.04.16
19.03.-28.03.16
05.03.-19.03.16
2
Alpine Co mfort d la 4 os.
82 m
1.666,2.471,2.121,2.646,Alpine Wellfeel dla 6 os.
95 m2
2.236,3.076,2.726.3.251,Hagan Lu xu ry d la 6 os.
95 m2
2.380,3.216,2.796,3.391,Hagan Superior dla 6 os.
100 m2
2.446,3.286,2.866,3.461, Cena wraz z kosztami energii elektrycznej
 Dodatkowy podatek lokalny: 2,50 €/ osob/ noc (dzieci do 15 lat za darmo)
 Sprzątanie końcowe od € 90, - do € 110, -

W cenie obowiązkowe ubezpieczenie „Bezpieczne Podróże” firmy Signal Iduna z rozszerzeniem o
sporty zimowe. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy (RG) –
dopłata 2,1%, a w przypadku osób przew lekle chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
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