WCZASY NARCIARSKIE

AUSTRIA – SALZKAMMERGUT
DACHSTEIN WEST
Termin:
Cena:

20-27.02.15 r.

1.770 zł/os.

(dorośli)

+ SKIPASSY

* Dzieci do 6 lat – 550 zł/os.
* Dzieci 6-12 lat – 1110 zł/os.
* Dzieci 12-16 lat – 1.310 zł/os.
*(zniżka dla dzieci przysługuje w przypadku zakwaterowania w pokoju z rodzicami)
W samym sercu Austrii leży region narciarski Dachstein West, łatwo dostępny
z Salzburga i Górnej Austrii. Dachstein-West to wyspa urlopowa w górach, posiadająca nie
tylko wspaniałą panoramę, ale wyróżniająca się również szeroką ofertą tras zjazdowych.
Trasa slalomu narciarskiego z pomiarem czasu, na której ćwiczył Marcel Hirscher, trasy
zjazdowe z pomiarem prędkości, tory snowcrossowe z maszyną startową, rzucające
wyzwanie trasy muldowe, łagodne tory faliste i wiele innych atrakcji gwarantuje amatorom
białego szaleństwa szampańską zabawę na stoku!
Wielką atrakcją Dachstein West jest kurort Bad Ischl. Znajduje się tam wspaniały
kompleks basenów termalnych (wewnętrznych i zewnętrznych) o naturalnym zasoleniu ,
pijalnia wód mineralnych, z których korzystał już sam cesarz Austriaków – Franciszek
Józef. Rekreacyjnych walorów Bad Ischl dopełniają parki, hipodrom a także kryte sztuczne
lodowisko. W okolicy znajdują się też kopalnie soli, od których wziął nazwę cały region.
Zakwaterowanie:
Hotel „Seehotel am Hallstättersee” jest usytuowany przy brzegu jeziora Hallstatt
w położonym w regionie Salzkammergut miasteczku Obertraun – spokojnym miejscu, w odległości
500 m. od centrum. Z okien hotelu podziwiać można piękne widoki na malownicze jezioro i masyw
Dachstein. Hotel oferuje pokoje 2,3-osobowe (wg życzenia) w stylu rustykalnym, które
wyposażone są w drewniane meble i podłogi, a także telewizor i łazienkę.
Niektóre pokoje wychodzą na balkon, a z ich okien roztacza się widok na jezioro lub dziedziniec.
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu Seehotel można korzystać z bezpłatnego
bezprzewodowego dostępu do Internetu. Zaledwie 2 km dzielą hotel od terenów narciarskich
w Krippenstein, a ośrodek narciarski Dachstein West jest od niego oddalony o 16 km.
Bezpłatny autobus dla narciarzy zatrzymuje się około 200 metrów od obiektu.

POBYT 8 DNI ( 7 NOCLEGÓW )
Transport i wyjazd: 20.02.15 r. godz. 6.00 dworzec PKP w Koninie (za wieżą ciśnień).
Planowany przyjazd do hotelu 20.02.15 r. godz. 21.00 – obiadokolacja i nocleg.
- autokar zachodni (klimatyzacja, WC, video, caffe bar (napoje zimne i gorące – płatne dodatkowo).
Obsługa dwóch profesjonalnych kierowców.
Codzienne wyjazdy na narty do kompleksu narciarskiego Dachstein West
Wyżywienie HB: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja składająca się z 2 dań /napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo/
Ubezpieczenie: SIGNAL IDUNA TRAVEL: NNW (7.000 PLN) i KL (10.000 EUR, w tym KR – podlimit
5.000 EUR) oraz ubezpieczenie obejmujące amatorskie uprawianie narciarstwa SIGNAL IDUNA SKI

(uszkodzenia sprzętu sportowego–3.000 PLN, OC rzeczowe–2.500 EUR i OC osobowe–5.000 EUR)

STOKI NARCIARSKIE dostępne na:

http://www.dachstein.at/pl/winter/
Fakty o Dachstein West:
Wyciągi: 65
•
•
•
•

12 kolejek krzesełkowych
9 kolejek kabinowych
35 wyciągów orczykowych
9 taśm transportujących dla początkujących
Możliwości transportowe łącznie: 65.000 osób/godzinę

Zjazdy: 142 km z czego ponad 122 km naśnieżane
•
•
•
•

trudne: 16 km
średniotrudne: 94 km
łatwe: 32 km
odcinki do jazdy po zmroku: 3,5 km
DACHSTEIN WEST - karnety 6-dniowe :

SKI-PASS

Dorośli

6-dniowy 202 EURO

Młodzież
ur. od 1996 r

Dzieci
ur. od 1999r

Seniorzy
ur. 1955 i
wcześniej

133,30 EURO 85,40 EURO 187,90 EURO

*Dzieci z rocznika 2009 i młodsze pod opieką jednego z rodziców otrzymują wstęp wolny (wymagane
potwierdzenie statusu rodzinnego). Wiek należy wykazać w oparciu o dokument urzędowy.
*Drugie dziecko towarzyszące jednemu z rodziców, który płaci pełną cenę karnetu otrzymuje 50%
zniżkę do dziennego karnetu narciarskiego, a trzecie dziecko i kolejne otrzymują dzienne karnety
narciarskie GRATIS.

Dla chętnych:
*Termy EurothermenResort Bad Ischl - termy Salzkammergut (dodatkowo płatne)
/ wstęp na basen termalny w Bad Ischl do 4 godzin: 16 EUR dorośli/ 12 EUR dzieci /
UWAGA:
- obowiązkowa kaucja zwrotna za skipass magnetyczny € 2,00 !,
- SKIPASSY dodatkowo płatne,
- Sprzęt narciarski we własnym zakresie,
- Zalecamy zaopatrzenie się w kaski wszystkim uczestnikom wyjazdu,
- Obowiązkowo kaski dla dzieci do 12 lat.

Każdy uczestnik powinien posiadać EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO,
którą otrzymuje się w NFZ w Koninie ul. Szpitalna 43 (w budynku fundacji „MIELNICA”) oraz
WAŻNY PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY!
Kalkulacja przy kursie EUR 4,20 PLN na dzień 31.07.14 r. Przy wzroście cen paliwa i Euro
(opłaty za autostrady i viniety) nastąpi dopłata paliwowa lub kursowa proporcjonalnie do
wzrostu kosztów.

