WCZASY – AUSTRIA – SKI SAFARI
SKI SAFARI
Bad Kleinkirchheim (1100 - 2055 m n.p.m.) - to wypoczynkowa stacja położona w Karyntii.
Turyści znajdą tu atrakcyjne ośrodki narciarskie wyposażone w wyciągi oraz gorące źródła
lecznicze. Przygotowano tu ponad 100 km tras narciarskich, które otrzymały karyntyjski narciarski
znak jakości. Dla wytrawnych narciarzy przygotowana jest zawodowa słynna trasa zjazdowa z
Kaiserburg, która wymaga od narciarzy naprawdę profesjonalnych umiejętności. 650 armatek
śnieżnych gwarantuje idealne warunki śniegowe przez cały sezon.
Wyciągi
Razem: 26
15
7

Trasy: 103 km
Łatwe: 18 km
Średnie: 77 km
Trudne: 8 km

4

GOLDEC(556 – 2142 m n.p.m) - stacja ta przylega do miasta Spittal w Górnej Karyntii. W samym
zabytkowym miasteczku nie brakuje atrakcji, sport i kultura tworzą tu udaną mieszankę. Na
Goldeck można dostać się kolejką linową z obrzeży miejscowości. Panujące tu dobre warunki
śniegowe i dobrze przygotowane trasy zjazdowe przyciągają w te strony narciarzy.
Wyciągi: 9
5
2
1
1

Trasy : 25km
Łatwe: 8km
Średnie: 9,5km
Trudne: 7,5km
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TURRACHER HÖHE (1390 – 2250 m n.p.m.) -stacja ta położona jest wśród alpejskich jezior.
Magnesem, który przyciąga turystów do tego zakątka jest urozmaicona oferta sportów i
malownicza okolica. Słoneczny i łagodny klimat górski oraz znaczne wysokości nad poziomem
morza sprawiają, że pokrywa śnieżna zalega tu aż do późnej wiosny. Teren narciarski jest
zaskakująco rozległy. Na narciarzy czeka wiele kilometrów tras zjazdowych.
Wyciągi: 13
8
5

Trasy : 38 km
Łatwe: 13km
Średnie: 22km
Trudne: 3km

KATSCHBERG (1640 – 2220 m n.p.m.) - Ośrodek narciarski Katschberg to 66km bardzo
dobrze przygotowanych tras, czynnych dzięki zaśnieżaniu od grudnia do przełomu marca i
kwietnia. 16 wyciągów obsługujących 2400 osób na godzinę, różnorodność i długość tras
(niektóre mają do 8km długości), fantastyczne położenie i bliskość Włoch sprawiają. że
Katschberg jest bardzo popularny. Prawie wszystkie trasy schodzą do kurortu o tej samej
nazwie.
Wyciągi: 9
8
6
2

Trasy : 70km
Łatwe: 10km
Średnie: 50km
Trudne: 10km
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MÖLLTALER GLETSCHER (1200 – 3122 m n.p.m.) - Na lodowcu w Karyntii, sezon zimowy trwa
dłużej niż we wszystkich innych ośrodkach narciarskich – zaczyna się już w połowie czerwca, a
kończy dopiero w połowie maja. Przed wszystkim występuje tutaj najlepszy śnieg. Na lodowiec
można dostać się dzięki ekspresowej kolejce, która zawiezie nas na szczyt w zaledwie kilka minut.
W ośrodku czeka na narciarzy 53 km doskonale przygotowanych stoków oraz piękna panorama
Alp.
Wyciągi: 9
2
5
1
1

Trasy : 25km
Łatwe: 3km
Średnie: 12km
Trudne: 3km
Freeride: 7km

Hotel MOSERHOF ****
Hotel Moserhof położony jest w odległości zaledwie 300 metrów od jeziora Millstatt. Obiekt
został odnowiony w 2014 roku. Oferuje on nowoczesne centrum spa z krytym basenem, basen
odkryty oraz restaurację serwującą specjały z Karyntii i domowe potrawy. Z okien obiektu
można podziwiać panoramiczny widok na jezioro. Miasto Spittal an der Drau leży w odległości
2,5 km od hotelu.

W hotelu Moserhof podawane jest obfite śniadanie, w tym świeżo wyciskane soki, wybór
herbat i domowe dżemy. Posiłki serwowane są na tarasie, w ogrodzie lub w restauracji.

Hotel MOSERHOF ****
Hotelowe spa obejmuje 4 różne sauny, kabinę na podczerwień, a także pokój relaksacyjny z
tarasem od południowej strony i kącikiem, gdzie można poczytać. Z okien roztacza się
panoramiczny widok na okolicę. W spa można zamówić rozmaite masaże.

Hotel MOSERHOF ****
Pokoje: wszystkie komfortowo urządzone, wyposażone w telefon, TV sat., łazienkę z prysznicem, WC.

OFERTA
09.02 – 17.02.2019
Cena:
Dorośli: 775 euro
Dzieci w pokoju z dwoma osobami pełnopłatnymi:
Dzieci do 6 lat: 215 euro
Dzieci do 7 lat: 355 euro
Dzieci do 12 lat: 455 euro
Dzieci do 15 lat: 525 euro
Dzieci do 16 lat: 580 euro
Dzieci do 19 lat: 735 euro
Seniorzy:745 euro

Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokoju dwu osobowym
- wyżywieniem 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje)
- korzystanie ze SPA
- karnet narciarski 6 dniowy TOPSKIPASS CARINTHIA-TIROLE
- dojazd autokarem
- ubezpieczenie narciarskie KL 20 000 euro, NNW 30000 zł, bagaż 1200 zł
- opieka pilota-rezydenta
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
- kaucji zwrotnej za karnet: 5 euro
- dopłata do pokoju jednoosobowego: + 130 euro (ograniczona liczba)
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC): +10 €/ osobę
- podatek turystyczny (local tax): obligatoryjnie 1,80€ /osobę/ dzień dla osób powyżej 12 lat
- szkolenia narciarskiego

OFERTA
Szkolenie narciarskie i snowboardowe:
- MINI 2 godziny szkolenia na stoku w godzinach porannych
- MAXI 4 godziny szkolenia na stoku w dwóch częściach z przerwą na lunch.
zapewniamy szkolenie dla najmłodszych, młodzieży oraz dorosłych!!!
Koszt szkoleń:
MINI - 2 godz. dziennie 12 godzin w turnusie koszt 80EUR/os
MAXI - 4 godziny dziennie 24 godziny w turnusie koszt 120EUR/os
Zniżki:
- dojazd własny: -50 euro/ os
Wpłaty:
Zaliczka: 500 zł/ osobę; płatna do 15.10.2018
Pozostała kwota płatna do: 29.12.2018

Bank mBank
PLN: 44 1140 2004 0000 3702 7646 3099
EUR: PL 81 1140 2004 0000 3812 0495 6084
kod BIC/ SWIFT: BREXPLPWMBK
W tytule przelewu proszę wpisać: wyjazd narciarski z Opti Sport

