
RODZINNY WYJAZD NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
Kaunertal-Fendels, Serfaus-Fiss-Ladis-AUSTRIA

Termin: 27.01 - 2.02.2019

SERFAUS-FISS-LADIS region położony jest wśród przepięknych, alpejskich
krajobrazów na wysokości 1200-1400 metrów, na płaskowyżu nad tyrolską doliną rzeki Inn
(Tiroler Inntal). Ponad 2000 godzin nasłonecznienia w roku sprawia, że Serfaus, Fiss i Ladis są
najbardziej pogodnymi miejscowościami w Tyrolu.W zimie do dyspozycji jest tutaj codziennie 212
km wzorowo przygotowanych nartostrad aż do wysokości 2820 m. Jest tutaj ponadto 116 km
narciarskich tras biegowych, świat zabaw i przygód przygotowany specjalnie dla dzieci oraz
tereny do snowboardu, sportów ekstremalnych i freeridu. Infrastruktura narciarska to 11 kolejek
gondolowych, 16 kolejek krzeslkowych (dwie 8 osobowe, siedem 6 osobowych, siedem 4
osobowych), 11 orczyków oraz 28 wyciągów dla dzieci (taśmy).

KAUNERTAL lodowiec z trasami o różnej skali trudności, rozciąga się na wysokości od
2150 do 3160 metrów n.p.m. Do dyspozycji 1 kolejka gondolowa, 3 kolejki krzesełkowe oraz 7
orczyków zdolne przewieźć w ciągu godziny 14 tys osób. Ogółem lodowiec Kaunertal oferuje 31
km tras zjazdowych w tym 6 km czarnych, 8 km czerwonych, 18 km niebieskich. Do dyspozycji

ŚWIADCZENIA W CENIE:
ZAKWATEROWANIE: Hotel Tia Monte***
znajduje się w położonej w dolinie Kaunertal
miejscowości Feichten i oferuje szeroki wachlarz
atrakcji dla całej rodziny o każdej porze roku.
Odległość od lodowca Kaunertal Glacier wynosi
20 km, od ośrodka Serfaus-Fiss-Ladis ok. 14 km,
do osrodka Fendels 15km, Nauders 35km, Venet
23km. Przystanek Skubisa znajduje się 80 m od
hotelu. Goście hotelowi mogą korzystać
bezpłatnie z centrum wellness hotelu Tia Monte
(sauna i łaźnia parowa) . Pokoje 2,3-4os o
powierzchni ok. 27 m2 z łazienka, WC,
telefonem, TV-sat i WiFi(gratis).
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie – śniadanie (stół
szwedzki), obiadokolacja (4 daniowa).
SZKOLENIE NARCIARSKIE I
SNOWBOARDOWE:
przez 5 dni prowadzone w małych grupach (max
10 osób) przez wykwalifikowanych
wychowawców-instruktorów PZN i PZS.
UBEZPIECZENIE: OC, NW, KL,SKI.
DODATKOWE ATRAKCJE:
Basen "Kaunertaler Center" wstęp dzieci 7-15 lat-
2,75euro, dorośli-5euro
Zawody narciarskie i snowboardowe z nagrodami.
Wideo analiza jazdy.
Nocna jazda po oświetlonym torze saneczkowym
za dodatkowa opłatą (wypożyczenie sanek
5euro, kaucja zwrotna 20euro, skipass nocny
dzieci 8euro, dorośli 12,50euro)
TRANSPORT: autokar wysokopokładowy z TV i
toaletą
DODATKOWE KOSZTY:
KARNET NARCIARSKI :
5-dniowy Kaunertal Glacier-Fendels (65 km
tras) z darmowym skubisem:
Dzieci do 10 lat pod opieką rodzica GRATIS
Dzieci 11-15lat – 97 euro
Młodzież 16-19lat – 145 euro
Dorośli 161 euro
„SKI 6” 5-dniowy (350km tras):
(obejmuje rejony Kaunertaler Gletscher, Fendels,
Fiss-Serfaus-Ladis, Nauders, Venet-Zams)

PROGRAM: .
1 dzień (27.01 niedziela)– przyjazd i zakwaterowanie w Hotelu TIA MONTE, kolacja około godz
19:00

2 – 5 dzień – śniadanie, jazda na nartach lub snowboardzie, szkolenia narciarskie i
snowboardowe, zawody i sprawdziany narciarski i snowboardowe, obiadokolacja,
wykłady, wideo analiza jazdy, wieczory filmowe.

6 dzień (1.02 piątek) – śniadanie, jazda na nartach lub snowboardzie, kolacja, około godz. 20:00
wyjazd do Wrocławia. Przyjazd do Wrocławia (2.02 sobota) około godz. 8:00 rano.

ZGŁOSZENIA: .
ŁUKASZ ŚWIST
tel.505006750

e-mail: lukiswist@tlen.pl
CENA:

dzieci do lat 6 ze
szkoleniem 690pln**
dzieci 6-9lat

880pln*
dzieci 10-14lat

1.065pln*
dzieci 15-18lat

1.755pln*
dorośli

2.150pln*
* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w

przypadku
przekroczenia kursu za 1euro = 4,5 pln

**cena dla dzieci do lat 6 bez szkolenia 300pln


