Hotel Post *** - Fusch

Termin: 26.01- 02.02.2019

CENA: 1890 PLN/os. Dorosła
1750 PLN/os. Dzieci 8-15 lat w pokoju z rodzicami
1290 PLN/os. Dzieci do 8 lat w pokoju z rodzicami
Region narciarski: Zell am See-Kaprun to jeden z najbardziej znanych i najważniejszych ośrodków narciarskich w
całej Austrii. Ze słynnymi szczytami Kitzsteinhorn (3.203 m), Schmittenhöhe (2.000 m) i Maiskogel (1.675m) daje
gwarancję śniegu i doskonałych tras narciarskich. Region oddaje do Państwa aż 138 km tras oraz 50 nowoczesnych
wyciągów znajdujących się w dwóch ośrodkach narciarskich Maiskogel i Schmittenhöhe, oraz na lodowcu
Kitzsteinhorn.
Hotel Post *** - Położony w miejscowości w miejscowości Fusch (zaledwie 11 km do Zell am See oraz 22 km do
lodowca Kitzsteinhorn, Kaprun) Hotel Post *** wykończono i utrzymano w typowo Austriackim, Alpejskim stylu.
Hotel oddaje do Państwa dyspozycji bar, salę kominkową idealną na wspólne spędzenie czasu po nartach a także
saunę (bezpłatnie!), bilard (bezpłatnie) oraz bezprzewodowy internet Wifi (bezpłatnie). W hotelu znajdą Państwo
także restaurację serwującą zarówno dania międzynarodowe, typowo Alpejskie oraz te, które znamy z kuchni
polskiej. Całość uzupełnia bardzo profesjonalna i wyjątkowo uprzejma obsługa. Hotel posiada komfortowe pokoje,
dwu, trzy i czteroosobowe. Wszystkie wyposażono w łazienki z wanną lub prysznicem oraz telewizory.
Spod hotelu do wyciągów w Zell am See i Kaprun bezpłatny skibuss.
Wyżywienie: Śniadania - w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje dwudaniowe.
Cena zawiera:
- 7 noclegów w pokoju 2 osobowym
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- bezpłatny skibuss z przed hotelu
- sauna, bilard, wi-fi
Cena nie zawiera:
* napojów do obiadokolacji
* taksa klimatyczna – ok. 2 EUR/os./dzień
* karnetu narciarskiego
Karnet Narciarski: Polecamy tutaj karnet narciarski Kaprun - Zell am See, obejmujący wszystkie wyciągi w
regionie łącznie z lodowcem.
Organizator:
Biuro Podróży GRELAND TOUR
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl

