POZNAJ AUSTRIĘ
Zima na lodowcu Mölltaler Gletscher
Oferta dla turystów indywidualnych z własnym dojazdem
Zapraszamy Państwa na lodowie c Mölltale r Gle tsche r w Karyntii, k tóra zawdzię cza swoją popularność
wśród narciarzy potężnym szczytom W ysokich Taurów
mającym ponad 3.000 m wysokości npm, wspaniałym
warunkom śniegowym , duże j porcji słońca, cie płem u
powie wowi z Południa oraz doskonałe j infrastruk turze
narciarsk ie j. W te j „Strefie narciarsk ie j W ysok ich
Taurów”, k tórą
tworzą 3
ośrodk i
narciarsk ie :
He iligenblut z Großglockne rem - najwyższym szczytem
Austrii, Flattach z lodowcem Mölltale r Gle tsche r oraz
Mallnitz ze szczytem Ankoge l, sezon narciarsk i trwa od
paździe rnika do maja, a nawe t duże j. Ośrodek
He iligenblut ma 13 wyciągów, 55 km tras zjazdowych i
14 km tras biegowych, Mallnitz ma 8 wyciągów, 35 km
tras zjazdowych i 25 km tras biegowych, natomiast
Flattach ma 10 wyciągów, 53 km tras zjazdowych i 11
km tras bie gowych. Ośrodek Flattach z lodowcem Mölltale r Gle tsche r to prawdziwy raj dla wytrawnych

narciarzy, snowboardzistów i carvingowców, a je dnocze śnie wspaniałe m ie jsce do nauki i zabawy na
śniegu dla początk ujących. To również wymarzony zakątek na udany urlop z rodziną. Położona na
wysokości 3.122 m npm Sk i Arena Mölltale r Gle tsche r zaprasza wszystk ich, bez względu na wiek i
um ie ję tności narciarsk ie . Prawdziwą atrak cją jest ekspresowy transport na lodowie c (8 min) podziemną
górską kole jką poruszającą się najdłuższym na świe cie tunelem o długości 4.796 m .

W ce nie pakie tu odpowie dnie zak wate rowanie w te rm inach sezonu zimowego z 7 noclegam i, 6dniowym sk ipassem „SKI-HIT”, bezpłatnym sk ibusem od osoby w EUR (w apartamentach dla 4 osób
bez wyżywie nia i innych kosztów) i ubezpie czeniem Signal Iduna Polska (NNW , KL, BP i SKI) za cały
ok res pobytu poza granicam i RP.
Pak ie ty 7 noclegów w różne j kategorii, wraz ze sk ipassem na 6 dni i ubezpie cze niem .
06.01.-27.01.18
Ceny w EUR od osoby
03.02.-24.03.18 24.03.-31.03.18 31.03.-07.04.18
07.04.-12.05.18
Hotel****DZ/DU/WC /HP
860,- EUR
878,- EUR
908,- EUR
896,- EUR
Hotel***DZ/DU/WC/HP
659,- EUR
677,- EUR
708,- EUR
696,- EUR
Gasthof***DZ/DU/WC/HP
544,- EUR
562,- EUR
600,- EUR
588,- EUR
Pensjonat DZ/DU/WC /śniad.
459,- EUR
477,- EUR
493,- EUR
481,- EUR
Aparta. 4 os. bez in. kosztów
333,- EUR
351,- EUR
359,- EUR
339,- EUR
Cenę w PLN (w złotych) oblicza się po kursie sprzedaży de wiz Banku Zachodniego WBK SA z dnia
dokonania pe łne j wpłaty za dany wyjazd.
Skipass umożliwia na korzystanie z całe j infrastruk tury narciarsk ie j na Mölltale r Gletsche r i Ankogel w
Karyntii, jak i Sillian Skizentrum Hochpuste rtal, Sk ize ntrum St. Jakob w Defe reggen, Großglockne r
Resort w Karls i Matre i w Tyrolu Wschodnim. Możliwość uczestniczenia we własnym Skisafarii,
codziennie w innym regionie narciarsk im w Karyntii i Tyrolu Wschodnim.
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