
Hotel Panoramik *** - WŁOCHY – Val Pusteria
FREESKI - Eisacktal
Ferie zimowe 2020 

Termin: Cena/os. Dorosła w 
pok 2os.

Cena/os. dziecko do 12 lat ur. przed 15.02.2008. w pokoju 
rodziców jako 3,4 os.

07.02-16.02.2020 2190 1900

Położenie i warunki narciarskie: Stacja narciarska Eisacktal jest położona w Południowym Tyrolu w 
paśmie Dolomitów. W jej granicach leżą 2 duże ośrodki narciarskie: Jochtal - Gitschberg i Plose.  Sieć 28
 wyciągów krzesełkowych, kabinowych i orczykowych przewozi szybko narciarzy w rozległe 
 rejony tego kompleksu narciarskiego. Trasy narciarskie są o zróznicowanym stopniu trudności, 
 od niebieskich, bezpiecznych dla początkujacych narciarzy i dzieci, przez czerwone i czarne 
 dla doświadczonych narciarzy. Łączna ilość tras narciarskich wynosi około 100 km. Wszystkie trasy 
narciarskie są sztucznie dośnieżane i bardzo dobrze przygotowane.

Opis hotelu: to 3-gwiazdkowy obiekt położony we włoskiej miejscowości Rio di Pusteria/Muhlbach w 
samym sercu Południowego Tyrolu /blisko Brixen/. Posiada 42 pokoje, 2 - 5 osobowe z łazienkami, 
wyposażone standardowo w łóżka, kanapy, szafy, biurka lub stoliki, krzesła, TV, telefon, sejf, a w 
łazienkach ręczniki, suszarka do włosów. Wszystkie pokoje posiadają balkony. Ponadto w Hotelu jest 
duża restauracja, bar, sala z TV, winda, narciarnia, sala fitness i parking przed Hotelem. Goście Hotelu 
mogą korzystać ze strefy wellness/jacuzzi, sauna fińska, turecka, sauna na podczerwień, pokój 
wypoczynkowy w  godz. 17.00  - 19.00, natomiast basen oraz strefa fitness są czynne w godz.  8.00 - 
19.00 bezpłatnie. Hotel w 2017 był remontowany.
Uwaga -  nowość: w Hotelu zainstalowano urządzenie do suchego hydromasażu wodnego bez 
konieczności rozbierania się.

Cena zawiera: Cena nie zawiera: Zniżki/Dopłaty:

- 7 noclegów w pok. 2 os.
- wyżywienie HB 
- przejazd autokarem
- ubezpieczenie KL, NNW i
SKI (OC z kosztami 
ratownictwa)
- wellness i basen
- opiela pilota/przewodnika
po trasach narciarskich

- skipass 6 dni Eisacktal, 
Jochtal, Gitschberg i Plose       
- napoi zamawianych 
indywidualnie
- składki na turystyczny fundusz 
gwarancyjny - 10 PLN/os. 

- opłata turystyczna (płatna na 
miejscu) – za pobyt 13,90 
Euro/os ur. przed 15.02.2006 
- dopłata do pokoju 1 os. - 450 
PLN/os.
- dostęp do internetu (kod) –       
5 EUR/ tydzień

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-382 Szczecin, Jagiellońska 67 (wejście B, lok.19), tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl 

mailto:biuro@grelandtour.com.pl
http://www.grelandtour.com.pl/


Ceny skipassów: 6-dniowy Eisacktal - /Jochtal – Gitschberg i Plose/

259,00 Euro – osoba dorosła
182,00 Euro – junior /ur. 01.12.2003 – 30.11.2011/.
233,00 Euro – senior /ur. Przed 29.11.1954/.

UWAGA: dziecko urodzone 01.12.2011 i później otrzyma jeden skipass gratis, jeżeli taki sam skipass 
zakupi jeden z rodziców /skan dowodu tozsamości/, 
- przy zakupie skipassu dla juniora I seniora wymagany jest dowód tożsamości z datą urodzenia.
Wpłaty za skipassy /tylko gotówka w Euro/ do dnia 10.01.2020.

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-382 Szczecin, Jagiellońska 67 (wejście B, lok.19), tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
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