POZNAJ AUSTRIĘ
Zima w Innsbrucku–Hotel Grauer Bär****
Oferta dla turystów indywidualnych z własnym dojazdem
Zapraszamy Państwa do regionu narciarsk iego
Olimpia SkiWorld Innsbruck w ce ntrum k tórego,
w m alownicze j scene rii doliny rzek i Inn położone jest
je dno z najpięknie jszych alpe jsk ich m iast –
Innsbruck .
Region sk łada się z 9 ośrodków narciarskich: Axame r
Lizum, Glunge ze r, Kühtai, Mutte re r Alm , Nordpark
Seegrube, Patsche rkofe l, Rangges Köpfl, Schlick i
lodowca Stubai, z 80 kole jkami i wyciągam i oraz 285
km tras zjazdowych, ponad 145 km tras bie gowych,
180 km zimowych szlaków wę drownych i 95 km tras
sane czkowych. Wie le tras czynnych jest nocą.
Do tute jszych funparków chę tnie przyjeżdżają
snowboardziści. Można tu uprawiać łyżwiarstwo i curling. Na najm łodszych czeka dzie cię cy k lub
Myszki Miki. O limpii dodaje uroku pięk ny Innsbruck ze wspaniałymi zabytkami, muzeami,
kawiarenkam i, restauracjami, gospodam i z tradycyjną kuchnią i tyrolsk im i me lodiami, ce ntrami
kultury i rozrywk i, modnym i butikam i i doskonale zaopatrzonym i sk lepam i z artykułam i sportowymi.

Znajdujący się w Innsbruck u Hotel Grauer Bär**** z zabytkową fasadą z roku 1870 roku i
usytuowany jest 50 me trów od historyczne j Starówk i i 200 m od stacji Nordpark.
Hotel ma 196 pokoi z łazienką lub prysznicem i WC, te lefonem , m ini barem, TV Sat, radiem i se jfem
pokojowym, a także restaurację á la carte , bar hotelowy, pomie szcze nie na sprzę t narciarsk i, base n,
saunę, łaźnię parową, pomieszczenie do odpoczynku, taras, solarium , gabinet masażu i fitness klub.

Do dyspozycji gości park ing hotelowy. Przy hote lu jest przystanek be zpłatnego sk ibusu w te rminie
08.12.2018-22.04.2019.
Cena za 7 noclegów w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem i 3-daniowym menu do wyboru z bufe tem
sałatkowym na kolację i z 6-dniowym karnetem narciarskim na Axame r Lizum, ubezpieczenie
Signal Iduna Polska TU „Bezpie czne Podróże ” z rozsze rzeniem o sporty zimowe (KL, NWW i BP),
obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Istnie je możliwość rozsze rzenia
sk ipassów na Schlick 2000, Mutte ralm, Patsche rkofe l, Kühtai i Nordpark za dopłatą 48,- €, natomiast
na Stubaie r Gle tsche r za dopłata 60,- € na jeden dzień na lodowcu:
w te rminach: 24.11.-22.12.2018 i 24.03.-22.04.2019
 dla 1 osoby dorosłe j 542,- EUR
 zniżki dla dzie ci:10-15 lat 384,- €, 6-9 lat 279,- €, 0-5 lat gratis,
w te rminach 04.01.-23.03.2019
 dla 1 osoby dorosłe j 606,- EUR
zniżki dla dzie ci:10-15 lat 429,- €, 6-9 lat 311,- €, 0-5 lat gratis,
Zniżk i dla dzie ci tylko przy 2-ch płacących osobach i tylko w pokoju z rodzicam i!
Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN. Ce nę w PLN (w złotych) oblicza się po kursie
sprzedaży de wiz Santande r Bank Polska SA z dnia dokonania pe łne j wpłaty za dany wyjazd.
Ubezpie czenie można rozsze rzyć o ubezpie cze nie nastę pstw choroby prze wlek łe j, a również kosztów
rezygnacji z impre zy (R G) lub prze rwanie imprezy turystyczne j. Możliwy dojazd: własnym
samochodem trzema trasami, samolotem do Innsbrucku lub Monachium + transfe r do hote lu lub
pociągiem do Innsbruck u.
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