
Ski amadé - Salzburger Sportwelt

HOTEL ACTIVE & FAMILY ALPINA **** 
Wagrain

hotel:  Rodzinny, komfortowy hotel Alpina**** położony jest w spokojnej okolicy, bezpośrednio obok stacji 
"Flying Mozart" oraz narciarskiej wioski dziecięcej „Juniorland” w Wagrain. W sąsiedztwie hotelu znajdują się również  
Mountain Bike Park, korty tenisowe oraz Aquapark Adventure Water World Wagrain.

Hotel Aktiv & Family Alpina szczególnie serdecznie gości rodziny z dziećmi. Spokojna lokalizacja tego hotelu, duży, 
bezpieczny zewnętrzny plac zabaw, bezpośrednio obok parku wodnego Adventure Waterworld Wagrain oraz dobra 
infrastruktura hotelowa to podstawa udanego rodzinnego wypoczynku. Hotel dysponuje salą zabaw dla dzieci z dużą 
ilością zabawek i pokojem kinowym, a w wolnej chwili można pograć w bilard, ping ponga i rzutki.
Po pełnym wrażeń dniu na świeżym powietrzu można zrelaksować się w hotelowym spa „alpinarium”, które oferuje: kryty 
basenem z panoramicznym widokiem, dwie sauny �ńskie, aromatyczną łaźnię parową, baseny Kneippa, solarium, salę 
relaksacyjną, czy urządzenia do hydroterapii. Na życzenie wykonywane są masaże oraz zabiegi kosmetyczne. Ofertę obiektu 
uzupełnia sala �tness.

do dyspozycji gości:  hol z kominkiem, bar/salon klubowy, kryty basen, strefa welness, centrum �tness, narciarnia,bezpłatny parking

wyżywienie: HB.- śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacja. W restauracji z wyborem dań z karty można skosztować 
kulinarnych specjałów z kuchni  międzynarodowej, jak i dań regionalnych oraz dobrego wina. Dla małych gości 
przygotowano specjalne menu dla dzieci, a także specjalne diety na życzenie.

pokój: Wszystkie pokoje i apartamenty są przestronne, posiadają przedpokój, prywatną łazienkę z wanną lub prysznicem
 i toaletą. W większości pokoi znajduje się balkon lub taras, z którego roztaczają się widoki na góry.

Pokój dwuosobowy standard: ok. 25 m2, dla 2-3 osób, z przedpokojem, łazienką lub prysznicem, suszarką do włosów, 
telefonem, WLAN, telewizją kablową, sejfem, radiem i w większości z balkonem.

Pokój trzyosobowy standard: ok. 32 m2, dla 2-4 osób, z przedpokojem, łazienką lub prysznicem, WC, suszarką do włosów, 
telefonem, WLAN, telewizją kablową, sejfem, radiem i balkonem

Pokój rodzinny "Crystal": ok. 38 m2 dla 2-5 osób, z przedpokojem, aneksem kuchennym, kącikiem do siedzenia, salonem z 
miejscami do spania oddzielonymi przesuwanymi drzwiami i pokojem sypialnym, łazienka z prysznicem, WC, suszarka do 
włosów, telefon, WLAN, telewizja kablowa , sejf, radio i balkon / taras.

cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), szkółka narciarska/snowboardowa* 
dla dzieci i młodzieży (6 dni x 6 godz), szkolenie narciarskie i snowboardowe* dla dorosłych (6 dni x 2 godz),  anima-
cje wieczorne dla dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opiekę rezydenta

dopłaty:   Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), napoje do 
    obiadokolacji, minibarek (jeśli dotyczy), dopłata do pokoju rodzinnego: 1100 PLN

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 – opłata stała 500 PLN, dzieci w wieku 3 – 5,99 lat – opłata stała 1700 PLN, 
 dzieci od 6-go roku życia – zniżka 1600 PLN

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
19.01-26.01.2019 3850 zł  -
26.01-02.02.2019 3850 zł  -


