
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” Stacja narciarska Grafenberg, gdzie realizujemy nasz program 
szkoleniowy, oddalona jest niecały kilometr od hotelu. Przystanek skibusa znajduje się tuż przed hotelem, co ułatwia sprawne 
dotarcie na stok. Dodatkowo, przed hotelem znajduje się wyciąg taśmowy, z którego w razie potrzeby korzystamy w pierwszych 
dniach szkolenia najmłodszych narciarzy. Osobom, które planują wypożyczyć sprzęt narciarski, oferujemy wysokiej jakości sprzęt 
oraz atrakcyjne zniżki w lokalnej, współpracującej z nami wypożyczalni.
Hotel Aktiv & Family Alpina szczególnie serdecznie gości rodziny z dziećmi. Hotel dysponuje salą zabaw dla dzieci z dużą ilością 
zabawek i pokojem kinowym, a w wolnej chwili można pograć w ping ponga i rzutki. Po pełnym wrażeń dniu na świeżym powie-
trzu można zrelaksować się w hotelowym wellness & spa, które oferuje: kryty basen 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. W sąsiedztwie hotelu znajduje się 
Aquapark Adventure Water World Wagrain, z którego goście hotelu Alpina mogą korzystać bezpłatnie. 
Spokojna lokalizacja hotelu Alpina, komfortowe warunki, doskonała i wyborna kuchnia, ale przede wszystkim niezapomniana 
atmosfera stworzona przez właścicieli – rodzinę Wiesbacher, to podstawa udanego rodzinnego wypoczynku.

do dyspozycji gości:  kryty basen, centrum �tness, strefa wellness, sala zabaw dla dzieci, sala dla młodzieży ze stołem do ping 
 ponga i rzutkami, hol z kominkiem, bar/salon klubowym, narciarnia, bezpłatny parking, bezpłatne wi�

wyżywienie: HB+. Śniadanie w formie bufetu dla narciarzy oraz obiadokolacja składająca się z pięciu dań (danie główne do 
wyboru z karty menu). W restauracji oferującej wybór dań z karty, skosztować można kulinarnych specjałów, będących wyjątko-
wym i wykwintnym połączeniem kuchni międzynarodowej, 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 dla dzieci i młodzieży 
(6 dni x 6 godz), szkolenie narciarskie dla dorosłych (6 dni x 2 godz),  animacje 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), dopłata do 
apartamentu rodzinnego 'Crystal' z wydzieloną częścią sypialną dla dzieci – 1200zł/pokój, dopłata do apartamentów wyższej 
kategorii - na zapytanie; dopłata do szkolenia snowboardowego - 400zł/os.

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 – opłata stała 500 PLN, dzieci w wieku 3 – 6,99 lat – opłata stała 1950 PLN, 
 dzieci w wieku 7-14,99 – zniżka 1200zł, dzieci w wieku 15-17,99 – zniżka 400zł

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
18.01-25.01.2020 3750 zł  -
25.01-01.02.2020 3750 zł  -

Rodzinny, komfortowy hotel Alpina**** położony jest w spokojnej okolicy, bezpośrednio obok stacji 
"Flying Mozart" oraz narciarskiej wioski dziecięcej „Juniorland” Stacja narciarska Grafenberg, gdzie realizujemy nasz program 
szkoleniowy, oddalona jest niecały kilometr od hotelu. Przystanek skibusa znajduje się tuż przed hotelem, co ułatwia sprawne 



Ski amadé - Salzburger Sportwelt

APARTHOTEL STEGER **** 
Wagrain

hotel:  Aparthotel Steger to komfortowe, nowocześnie urządzone apartamenty, idealne na rodzinne wyjazdy na narty. 
Hotel usytuowany jest 2 km od stacji kolejki linowej Grafenberg w Wagrain, dokąd dowozi narciarzy darmowy skibus, 
zatrzymujący się przed samym hotelem.
Po dniu spędzonym na nartach, goście mogą zrelaksować się w przestronnym centrum odnowy biologicznej. Oferuje ono 
zaplecze spa z sauną, łaźnią parową i wanną z hydromasażem. Dla najmłodszych gości dostępna jest sala zabaw dla dzieci, 
starsi mogą zagrać w bilard, piłkarzyki, czy ping ponga. Aparthotel Steger jest idealną bazą wypadową na udane ferie 
narciarskie w samym sercu Ski amadé w Austrii.

do dyspozycji gości:  narciarnia, sala śniadaniowa, sala zabaw dla dzieci, SPA z centrum odnowy biologicznej, bezpłatny parking
 zewnętrzny, bezpłatne wi�

wyżywienie: Cena nie zawiera wyżywienia. Dla gości ceniących sobie wygodę, codziennie rano na miejscu serwowane jest 
dodatkowo 
 płatne śniadanie. Składa się ono ze świeżych i naturalnych produktów lokalnych i regionalnych.

pokój: Każdy apartament wyposażony jest w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych,  dysponuje łazienką 
z prysznicem, w pełni wyposażoną kuchnią lub aneksem kuchennym. Większość posiada balkon z widokiem na otaczające 
góry Ski Amadé. We wszystkich pomieszczeniach dostępne jest bezpłatne WiFi.

cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów w apartamencie, pościel i ręczniki, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie, opiekę 
rezydenta

dopłaty:   Opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu)

Szkolenia narciarskie i snowboardowe

1100zł/os./tydz.  - przedszkole narciarskie (dzieci od 4 lat) oraz szkółka narciarska dla dzieci i młodzieży (6 dni x 6 godz),

500zł/os./tydz.  - szkolenie narciarskie dla dorosłych (6 dni x 2 godz),

1400zł/os./tydz.  - szkolenie snowboardowe* dla dzieci i dorosłych bez podziału na kategorie wiekowe (6 dni x 6 godz)

  *szkolenia snowboardowe odbywają się dla grupy min. 4 osób

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
18.01-25.01.2020 2850 zł  -
25.01-01.02.2020 2850 zł  -

Aparthotel Steger to komfortowe, nowocześnie urządzone apartamenty, idealne na rodzinne wyjazdy na narty. 
Hotel usytuowany jest 2 km od stacji kolejki linowej Grafenberg w Wagrain, dokąd dowozi narciarzy darmowy skibus, 


