POZNAJ AUSTRIĘ
Narty w Heiligenblut
Oferta w hotelu pod najwyższym szczytem Austrii, Großglocknerem 3.798 m
Heiligenblut położony jest przy granicy Parku
Narodowego Hohe Tauern (Wysokie Taury), na
terenie
którego
znajduje
się
ponad
40
trzytysięczników, 24 lodowców, a także wiele rzek,
jezior, wodospadów i wąwozów tworzących
najpiękniejsze krajobrazy Austrii. Miejscowość leży
w dolinie, w odległości 39 km na północ od Lienz.
Powyżej Heiligenblut wznoszą się należące do
regionu szczyty: Scharek (2604 m npm) i
Gjaidtroghöhe (2989 m npm). Na ich stokach
powstały ośrodki narciarskie. Ośrodek narciarski i
miejscowość należą do najatrakcyjniejszych w
całej Karyntii, jak i Austrii.
Hunguest Hotel Heiligenblut znajduje się w spokojnej,
nasłonecznionej
części
Heiligenblut,
koło
centrum
zakupowego i szkoły dla dzieci, w bliskiej odległości od
centrum (ok. 8 min. spacerkiem). Niedaleko obiektu
przystanek bezpłatnego skibussu, dowożącego narciarzy do
dolnej stacji kolejki Bergbahnen Schareck. Podróż trwa
zaledw ie 2 minuty.
Hotel położony jest w Heiligenblut na wysokości 1300 m npm
w Parku Narodowym Wysokie Taury. Hotel ma 113 pokoi,
częściowo z balkonami lub lodzami. Wszystkie pokoje
wyposażone są w: TV-SAT, telefon, sejf, suszarkę do włosów,
prysznic i często oddzielne WC. Apartamenty są w w
większości wyposażone w wanny. W restauracji serwowane są 2 posiłki w formie bufetu: od 7:00 do
10:00 śniadania oraz od 18:00 do 21:00 obiadokolacje (kuchnia narodowa i międzynarodowa) . W
barze Glocknerbar czynnym od 10:00 do 01:00 w nocy, w godz. 12:00 – 17:00 można spożyć małą
przekąskę a la carte. Bar posiada otwarty kominek oraz zimowy ogród panoramiczny. Goście mogą
korzystać z dostępu do Internetu oraz z bezpłatnego Wi-Fi. Skipaßy ważne są na terenie narciarkim
Heiligenblut-Großglockner o łącznej sumie tras zjazdowych 55 km, w tym: trasy łatwe 20 km, średnie
34 km, trudne 1 km. Są 4 kolejki kabinowe, 1 wyciąg krzesełkowy i 7 wyciągów orczykowych.
Cena w EUR/osoba za 7 noclegów, 7 śniadań i kolacji bufetowych, 6 skipassów, 8 dni ubezpieczenia
Dla
Święta
Sylwester
Sezon 3
Sezon 4
Sezon 5
Typ pokoi
min-max 23.-30.12.16
31.12.16-06.01.17 07.01.-27.01.17
28.01.-10.03.17
11.03.-09.04.17
Pokój 1-osobowy
1- 1
1051,1254,662,1051,935,Pokój 2-osobowy 20 m2
2- 2
848,995,662,848,760,Pok. Schareck
24 m2
2- 2
Apart. Schareck
24 m2
2- 2
869,1016,683,869,781,Pok. Rod zinny
42 m2
3- 4
Apart. Viehbuhel 36 m2
2- 4
939,1086,753,939,851,Apart. Fleisssalm 36 m2
3- 5
Apart. Glocknerblick 50m2
3- 6
953,1100,767,953,865,Zniżki dla dzieci: 100% w wieku 0 do 5,99 lat, 50% w wieku 6 do 15,99 lat w pokoju rodziców.
35% zniżki dla osoby na dostawce. Zwierzęta 12 €/dzień bez karmy, Garaż 6 €/dzień lub 25 € za
rezerwację na 7 dni.. Parking gratis. Opłata miejscowa 2,05 € za dzień od osoby od 17 roku życia. Od
rocznika 2000 opłata gratis.
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