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NARTY 2020 - FLACHAU – WAGRAIN – ST.JOHAN 

Termin: 28.02-07.03.2020 - AUTOKAR Z BYDGOSZCZY 

Z karnetem narciarskim „Ski amadé” mają Państwo dostęp do 760 km tras narciarskich i 270 wyciągów w ogromnym 

regionie narciarskim (patrz region narciarski)! Salzburger Sportwelt znajduje się dokładnie w centrum regionu 

narciarskiego „Ski amadé“ gwarantując tym samym wyśmienite warunki do spędzenia wymarzonego urlopu! 

W samym Salzburger Sportwelt cieszyć się można z 240 km nartostrad i 91 wyciągów, na wysokości 619 - 2188 m. 

Karuzele narciarskie Kleinarl/Flachauwinkl/Zauchensee i Flachau/Wagrain/St. Johann/Alpendorf to pożądane cele 

wyjazdów zimowych, między innymi dzięki takim wydarzeniom jak zawody Alpinen Ski-Weltcup w Flachau. Czy to rodziny, 

początkujący narciarze, czy amatorzy narciarstwa biegowego, tutaj każdy znajdzie we wszystkich tych miejscowościach 

odpowiedni zakątek dla siebie. Ulubionym terenem wytrawnych narciarzy jest natomiast Zauchensee. Snowboardzistów 

zadowolą z pewnością różnorodne funparki, np. Absolut Park w Flachauwinkl, który oferuje wszystko, o czym marzą 

snowboardziści: railcombo, halfpipe, jibpark, „Chill House”, jak również liczne eventy. Snowpark ten liczy sobie 1,5 km 

długości i jest zaliczany do największych obiektów tego typu w Europie. Doskonałe tereny do narciarstwa w głębokim 

śniegu znajdują się przy Monte Popolo i wokół Zauchensee. Nie jest łatwo dorównać ofercie zimowej w Salzburger 

Sportwelt! Kolejka linowa G-Link między szczytami Wagrain zapewnia szybkie przemieszczanie się w obrębie trenów 

narciarskich Flachau/Wagrain/Gießenkareck i Wagrain/Grafenberg-Alpendorf. Niemal wszystkie wyciągi krzesełkowe 

posiadają osłony przeciwwietrzne i ogrzewane siedzenia. Wiele z nich ma zamontowane automatyczne zabezpieczenia 

dla dzieci. Również pod kątem urlopów rodzinnych ośrodek ma wiele do zaoferowania - dostępnych jest tu aż 11 szkółek 

narciarskich, opieka nad dziećmi, nauka jazdy na nartach przez zabawę dla dzieci od 2. roku życia oraz kursy dla dzieci od 

lat 4. Dodatkową atrakcją są zimowe krajobrazy w Wagrain, alpejska kolejka we Flachau oraz trasa dla dzieci z postaciami 

z legend. 

Aparthotel Pichler 3*  

Hotel Aparthotel Pichler usytuowany jest w cichej okolicy, 3 km od centrum miejscowości Flachau oraz 1,3 km od ob-

szaru narciarskiego Snowspace Flachau. W obiekcie zapewniono bezpłatne WiFi.  Zaledwie 200 metrów od hotelu za-

trzymuje się bezpłatny autobus dla narciarzy. Przestronne apartamenty i studia zostały urządzone w stylu rustykalnym 

i zapewniają widoki na góry. W apartamentach do dyspozycji Gości jest aneks kuchenny, telewizor z płaskim ekranem i 

dostępem do kanałów satelitarnych oraz łazienka. Większość apartamentów dysponuje balkonem. Na życzenie codzien-

nie rano dostarczane są świeże bułki.W niedziele, wtorki i czwartki od 16:30 do 20:00 Goście mogą bezpłatnie korzy-

stać z sauny i łaźni parowej. Hotel Pichler Aparthotel udostępnia Gościom przechowalnię sprzętu narciarskiego oraz 

bezpłatny parking prywatny. Tuż obok obiektu przebiegają szlaki turystyczne i rowerowe, jak również trasa narciarstwa 

biegowego. Najbliższa restauracja znajduje się zaledwie 150 metrów od budynku. 

Hotel położony jest 700 metrów od jeziora kąpielowego oraz 1,2 km od spa termalnego Therme Amadé. W odległości 5 

km od obiektu znajduje się pole golfowe Radstadt. 
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ZAKWATEROWANIE  

APARTAMENT  - TYP B – 2-4 osób   - dostępne 3 sztuki  

- pokój dzienny z rozkładaną kanapą, sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładanym fotelem do spania, prysznic i WC 

44 m² Balkon, Widok na góry / ogród telewizor z płaskim ekranem dźwiękoszczelność prywatna łazienka bezpłatne WiFi 

Wliczone w cenę apartamentu: 10% VAT, € 2.00 podatek miejski za osobę za noc, € 45.00 opłata za sprzątanie za pobyt 

APARTAMENT – TYP C – 4-6 osób-  dostępne 5 sztuk  

- pokój dzienny z rozkładaną kanapą, 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim oraz dodatkowo rozkładanym fotelem do spania, 

2 prysznice z WC, przedpokój, ok 62 m2 

Balkon, widok na góry telewizor z płaskim ekranem dźwiękoszczelność prywatna łazienka bezpłatne WiFi 

• balkon • telewizor • telefon • kanały kablowe • część wypoczynkowa • ogrzewanie • sofa • szafa lub garderoba • 

suszarka na ubrania • rozkładana sofa • prysznic • suszarka do włosów • toaleta • papier toaletowy • aneks kuchenny • 

lodówka • kuchenka mikrofalowa • kuchnia • część jadalna • czajnik elektryczny • przybory kuchenne • piekarnik • płyta 

kuchenna • ekspres do kawy • stół • ręczniki • Pościel 

Wliczone w cenę apartamentu: 10% VAT, € 2.00 podatek miejski za osobę za noc, € 55.00 opłata za sprzątanie za pobyt 

Ceny autokar + zakwaterowanie 

TYP B – apartament 2-4 osób  
  

cena w promocji do 
10.10 

4 osoby  1860 zł/os 1760 zł/os 

3 osoby  2180 zł/os 2080 zł/os 

2 osoby  2818 zł/os 2718 zł/os 

TYP C – apartament 4-6 osób      

6 osób 1730 zł/os 1630 zł/os 

5 osób  1890 zł/os 1790 zł/os 

4 osoby  2130 zł/os 2030 zł/os 

3 osoby  2530 zł/os 2430 zł/os 
 

Cena zawiera: 

• przejazd komfortowym autokarem z Bydgoszczy – Szubina - Poznania wyposażonym w WC, barek, TV 

• zakwaterowanie 6 nocy w wybranym obiekcie (pobyt sobota – piątek, wyjazd na noc do kraju) 

• wstęp do sauny i łaźni parowej bezpłatny  niedziele, wtorki i czwartki od 16:30 do 20:00 

• opiekę licencjonowanego pilota – animatora 

• wieczorki animacyjne i super atmosfera 

• opłatę za końcowe sprzątanie  

• taksę klimatyczną 
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Cena nie zawiera: 

• skipass:  275,50 Euro / dorosły depozyt - € 3,00 

• podstawowe ubezpieczenie narciarskie KL do 10.000 Euro z OC do 10.000 Euro 80 zł/os 

• wyżywienia  

• ubezpieczenia od chorób przewlekłych 

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

• Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 10 zł / os. 

 

Zapraszamy ! 

Natalia Miesikowska  natalia@salonwakacji.pl  tel. 723 402 772 

Aneta Gonerska         aneta@salonwakacji.pl    tel. 665 402 772 

Monika Pstrąg           monika@salonwakacji.pl  tel. 537 402 753 

Basia Cichowicz         basia@salonwkacji.pl       tel. 609 375 444 

Maja Jankowska        maja@salonwakacji.pl     tel. 885 402 773 
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