
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 3950 zł  -
19.01-26.01.2019 3950 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
26.01-02.02.2019 3950 zł  -
09.02-16.02.2019 4890 zł  -

Katchsberg
FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION **** 
Rennweg am Katchsberg
hotel:  Hotel Club Funanimation to z pewnością jeden z najatrakcyjniejszych alpejskich 

obiektów gdzie zadbano o niezwykle urozmaicony wypoczynek zimowy tworząc masę 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Położony jest na wysokości 1650 m, wprost na stokach narciarskich 
Katchbergu, zaledwie 6 km od miasteczka Lungau oraz zjazdu z autostrady. Od małego centrum kurortu 
Katchberghoche, wraz z kilkoma sklepami, barami i restauracjami dzieli go zaledwie 500 m. Funimation to wymarzone miejsce 
do rodzinnego wypoczynku narciarskiego. Dla dzieci przygotowano tutaj ogromny kompleks rozrywkowy : Baby Land (dla 
maluszków od 4 miesiąca życia), 3 piętrową strefę Falky Land ze zjeżdżalnią, kinem, basem z piłkami, małpim gajem, ścianką 
wspinaczkową oraz własną restauracją (z całodziennymi przekąskami oraz napojami wliczonymi w cenę), Family World (tenis 
stołowy, bilard, piłkarzyki, play station) oraz Falky Aqua World z olbrzymią zjeżdżalnią, basenem oraz brodzikiem. Bogatą ofertę 
dopełnia całodzienny, różnorodny program animacyjny. Funimation to także bogata oferta dla dorosłych: dwie ogromne strefy 
wellness&Spa, wieczorny program rozrywkowy, sala disco oraz typowa dla Hoteli Falkensteiner wyborna międzynarodowa 
kuchnia. W tym sezonie gości hotelu Funimation zaskoczy świeżo odnowiona aranżacja jednej z restauracji, dodatkowe atrakcje 
dla najmłodszych w stre�e Falky Land oraz rozbudowana cześć parku wodnego.

do dyspozycji gości:   hol powitalny z kominkiem, kilka sali restauracyjnych, przestronny bar, taras słoneczny, klub nocny i teatr, 
windy, narciarnia z bezpośrednim wyjściem na stok, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, parking, internet Wi-Fi, wszelkie 
udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi (łóżeczka, wózki, krzesełka itd.) strefy Falky dla dzieci z całodziennym programem 
animacyjnym, Falky Aqua World (baseny dla dzieci), strefa wellness&spa Aquapura o powierzchni 2000 m2 (podzielona na dwa 
obszary: tylko dla dorosłych oraz dla całych rodzin): liczne baseny wewnętrzne i zewnętrzne z podgrzewaną wodą, strefa saun i 
łaźni parowych, pokoje relaksacyjne, centrum �tness z siłownią oraz dziennym programem zajęć z instruktorami. Za dodatkową 
opłatą zabiegi SPA i kosmetyczne.

pokoje:  Hotel posiada 185 komfortowych i wyjątkowo przestronnych pokoi oraz apartamentów rodzinnych w 3 kategoriach: 
Comfort o powierzchni 19 m2 (dla 2 osób), Familly Comfort o powierzchni 27 m2 z wydzieloną częścią sypialną dla dzieci (dla 
maksymalnie 4 osób) oraz Family Suites Superior o powierzchni 38 m2 z 3 osobnymi pokojami (dla maksymalnie 5 osób).

wyżywienie:   Goście Hotelu Funimation, otrzymują w cenie wyjątkowy pakiet Full Borad PLUS, co oznacza całodzienne wyżywienie
wraz z napojami. Hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch (wraz z ciepłymi i zimnymi 
przekąskami) oraz ob�te obiadokolacje w formie tematycznych bufetów. Do wszystkich posiłków napoje wliczone są w cenę 
(woda, soki, cola, fanta, sprite, oraz napoje alkoholowe: wino i piwo podczas lunchu i obiadokolacji). Dla najmłodszych gości 
przygotowaną osobną salę restauracyjną, oraz specjalnie dedykowane bufety. 

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie FB PLUS, szkolenie narciarskie i snowboardowe dla 
dorosłych (2h x 6 dni), przedszkole i szkółka narciarska dla dzieci oraz młodzieży (6h x 6 dni), animacje wieczorne dla 
dzieci, atrakcje wieczorne Apres Ski dla dorosłych, ubezpieczenie, opieka rezydenta.

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 17 roku życia – 2,5 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju typu 

Family Comfort (większy z wydzieloną częścią sypialną dla dzieci) – 1050zł, dopłata do pokoju typu Family Suite Superior 
(3-pokojowy apartament rodzinny) – 1650 zł ( w terminie 9-16.02 pokoje Family Suite Superior na zapytanie), dopłata do pokoju 
jednoosobowego – 850 zł, dopłata do szkolenia snowboardowego dla dzieci - 500 zł.

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci w wieku 3-5,99 – opłata stała 1990 zł, dzieci 
 w wieku 6-14,99 – zniżka 900 zł



Katschberg

FAMILIENHOTEL HINTEREGGER ****  
Katschberg

hotel:  Luksusowy, 4-gwiazdkowy Familienhotel Hinteregger to idealny hotel rodzinny na zimowy urlop w Austrii. Tuż przy stoku, 
sale zabaw i kino dla dzieci, baseny i szeroka oferta wellness. Hotel łączy w sobie nowoczesny alpejski styl z tradycją. 
Znajduje się w środku czarującego zimowego krajobrazu oraz fantastycznego i jednego z najlepszych regionów turystycz-
nych i narciarskich w Austrii. Strefa wellness o powierzchni 1500 m² na dwóch poziomach oferuje m.in. 6 basenów, 6 saun, 
pomieszczenia do relaksu i masażu.

do dyspozycji gości:  Duża strefa wellness, centrum �tness, bar, narciarnia, bezprzewodowy internet, bezpłatny parking, 
 dziecięca kraina, opieka nad dziećmi

wyżywienie: Rano serwowane jest ob�te śniadanie w formie bufetu z dużą ilością zdrowych, regionalnych produktów 
z Karyntii, płatków śniadaniowych, świeżego mleka, potraw z jajek, a także sezonowych owoców i soków owocowych oraz 
ogromnego asortymentu herbaty i kawy.  W południe serwowany jest lunch dla dzieci, a po południu dzieci otrzymują 
owoce i pyszne lody. Wieczorem serwowane jest specjalne menu dla dzieci, które mogą zjeść wspólnie w dziecięcej krainie 
lub z rodzicami przy stołach w jadalni. Hotelowi opiekunowie pomagają dzieciom również w posiłkach, co oznacza, że   jest 
trochę czasu, aby zjeść wspólną kolację przy świecach.

W ramach obiadokolacji restauracja zaprasza na rozmaite dania kuchni austriackiej i międzynarodowej oraz doskonałe 
wina. Można skosztować aromatycznych dań z woka, austriackich przysmaków i typowych karynckich specjałów. Dla gości 
przygotowany jest również bufet, w którym znajdziemy zupy, sosy, przystawki i sałatki.

Kuchnia zwraca szczególną uwagę na specjalne wymagania żywieniowe i diety.

Dla rodziców dostępna jest kuchnia z piekarnikiem elektrycznym, kuchenka mikrofalowa i lodówka, aby   mieli możliwość 
podgrzania posiłku dla swoich dzieci.

pokoje: Wszystkie pokoje składają się z holu i sypialni, łazienki z wanną lub prysznicem i oddzielnej toalety. W pokojach znajdują się:
 telefon, płaski telewizor z kanałami satelitarnymi, sejf hotelowy i suszarka do włosów.

Pokój standard – dla dwóch osób o powierzchni 20 m², zapewnia dużo miejsca na relaks. Pokój jest również idealny dla 
nastolatków i ich rodziców dzięki możliwości połączenia dwóch pokoi wspólnymi drzwiami. Dodatkowy plus to 2 łazienki.

Pokój rodzinny "Bergblick", (dla maks. 4 osób), posiada balkon, z którego roztaczają się przepiękne widoki na pokryte 
śniegiem góry. Pokój z jedną sypialnią, o powierzchni ok. 28 m² z podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą. Dla max. 2 dzieci w 
wieku do 12 lat.

Apartamenty rodzinne mają powierzchnię od 35 do 43 m² i składają się z 2 oddzielnych sypialni, kanapy i łóżek piętro-
wych. Idealne dla 2 osób dorosłych i max 4 dzieci.

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:  Pokój rodzinny "Bergblick" – dopłata 850 PLN;  Apartament rodzinny 2-pokojowy – dopłata 2150 PLN; opłata klimatyczna 
dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), napoje do obiadokolacji, minibarek (jeśli 
dotyczy)

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 lat – opłata stała 600 PLN, dzieci w wieku 3 – 5,99 lat – opłata stała 1950 PLN,  
 dzieci od 6-go roku życia – opłata stała 3100 PLN

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
12.01-19.01.2019 3850 zł  -
19.01-26.01.2019 3850 zł  -
26.01-02.02.2019 3850 zł  -



Katschberg

KATSCHBERGHOF ****  
Rennweg am Katschberg

hotel:  To drugi w Katschbergu oferowany przez nas wspaniały 4-gwiazdkowy hotel należący do grupy hoteli Hinteregger. 
Niekończące się możliwości, fantastyczne widoki i różnorodne przyjemności. Całkowity relaks i odpoczynek zapewnia 
hotelowa oaza wellness o powierzchni 1000 m² z panoramicznym krytym basenem, obszerną strefą saun, również na 
świeżym powietrzu. W hotelu dostępne są łóżeczka dziecięce i inne udogodnienia, w tym podgrzewacze do butelek i 
elektroniczne nianie dla dzieci.

do dyspozycji gości:  strefa wellness, centrum �tness, bar, narciarnia, bezprzewodowy internet, bezpłatny parking

wyżywienie: Śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja.  Kuchnia serwuje potrawy kuchni międzynarodowej i austriackiej, 
które są przyrządzane ze świeżych produktów regionalnych. Restauracja oferuje również specjalny bufet dla dzieci.  Hotel 
realizuje specjalne wymagania żywieniowe.

pokoje: Wszystkie pokoje posiadają wannę lub prysznic i WC. W wyposażeniu pokoi jest telefon, radio i telewizja kablowa, sejf 
hotelowy i suszarka do włosów. Niektóre pokoje dysponują balkonem z widokiem na inspirujące góry Katschberg. 

Pokoje wieloosobowe – o powierzchni 28-30m2 odpowiednie są dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci i mają jedną sypialnię. 
Pokoje trzyosobowe są w łóżko podwójne i łóżko pojedyncze, a w pokojach czteroosobowych znajduje się podwójne łóżko 
i wygodna rozkładana sofa.

Przestronne apartamenty o powierzchni 35m2, mają 2 oddzielne sypialnie i umożliwiają rodzinom i dzieciom swobodę 
poruszania się i cieszyć prywatnością. Apartamenty są doskonałym miejscem dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci.

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:  
zniżki:     

TERMIN CENA  SKIPASS 
   W CENIE
26.01-02.02.2019 3850 zł  -


