
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
01.02-08.02.2020 3950 zł  -
08.02-15.02.2020 3950 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
15.02-22.02.2019 3950 zł  -

Ski amadé -  Schladming-Dachstein

SPORTHOTEL ROYER **** + 
Schladming
hotel:  Sporthotel Royer to fantastyczny czterogwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie na niezapomniane, 

rodzinne ferie w Austrii. Znajduje się  na obrzeżach niewielkiego górskiego miasteczka Schladming, miejsca Mistrzostw 
Świata w Narciarstwie Alpejskim w 1982 i 2013r. Hotel położony jest w pobliżu kolejki wyciągu narciarskiego Planai oraz 
centrum miasta. Do dyspozycji gości jest hotelowy skibus dowożący narciarzy pod stację Planai.
Hotel Sporthotel Royer oferuje okazałe zaplecze sportowe i rekreacyjne. Na terenie hotelu znajdziemy między innymi 
aquapark ze zjeżdżalniami, torami pływackimi i basenem zewnętrznym; strefę komfortu z sauną �ńską, łaźnią parową czy 
strefą relaksu; centrum �tness czy halę tenisową. Sporthotel Royer oferuje także rozrywki takie jak kręgielnia, bilard, rzutki 
czy strzelnice.  Dla najmłodszych przygotowano też specjalną salę zabaw. Wszystkie atrakcje oferowane przez hotel 
sprawiają, że jest on idealnym wyborem miejsca noclegowego na wyjazd na narty z dziećmi do Austrii. W hotelu znajduje 
się także bar oraz 3 restauracje, które zapraszają na pyszne potrawy oraz doskonałe wina. Restauracje oferują także specjal-
ne menu dla dzieci oraz posiłki dietetyczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o kuchnię, obsługę, czy wypoczynek: hotel 
Royer charakteryzuje profesjonalizm, życzliwość i różnorodność. Pozostaje tylko relaksować się i cieszyć wspaniałym 
urlopem w scenerii, w której zapomnimy o całym świecie…

do dyspozycji gości:  Aquapark ze zjeżdżalniami, basenem dla dzieci i trzema torami pływackimi; przyjemny relaks w saunie 
i stre�e komfortu z sauną �ńską, tepidarium, ziołową łaźnią parową, kabiną na podczerwień, strefą relaksu, a także tarasem 
na świeżym powietrzu; sala �tness z nowymi urządzeniami cardio, hala tenisowa z trzema kortami, kort do squasha do 
godz. 16.00 bezpłatne; tenis stołowy, kręgielnia (3 pasy); pokój zabaw dla dzieci, narciarnia, hotelowy skibus, bezpłatny 
parking na terenie hotelu lub podziemny parking za dodatkową opłatą,    bilard, rzutki, strzelnice (3 zakresy) za opłatą.

wyżywienie: HB - śniadanie w formie bufetu oraz obiadokolacja. Ob�te śniadanie w formie bufetu, urozmaicone i zdrowe,
serwowane w godz. 7:00 – 10:30, kolacja: 5-daniowe menu dla smakoszy (wybór z karty menu), w tym świeży bufet 
sałatkowy. Cotygodniowe wieczory z kulinarnymi przysmakami. Specjalne menu dla dzieci.

pokój: Wszystkie pokoje w Sporthotel Royer zostały całkowicie odnowione i nowo umeblowane. Są przestronne, o pow. ok. 40m2, 
dobrze wyposażone, w ciepłych kolorach i jasnym drewnie. Dostępne są: telewizja kablowa, radio, minibar (dodatkowo 
płatny) i sejf. Łazienka wyposażona jest w prysznic, suszarkę do włosów, miękkie szlafroki i przybory kosmetyczne. W celu 
zwiększenia komfortu, istnieje możliwość połączenia dwóch pokoi drzwiami, tzw. connecting door lub dostępne są pokoje 
o większej powierzchni (na zapytanie). Większość pokoi posiada duży balkon, a domową atmosferę dopełniają imponujące, 
panoramiczne widoki na szczyty gór Schladminger Tauern. Pokoje są do dyspozycji gości od godz. 15:00 w dniu przyjazdu 
do godz. 11:00 w dniu wyjazdu

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 – 1,5 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do pokoju
 jednoosobowego – 850 zł/osoba dorosła, *dopłata do szkolenia snowboardowego - 400zł/os.

zniżki:    zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: Dzieci do 3,99 opłata stała 650 zł, dzieci w wieku 4-5,99 – opłata stała 1600 zł, dzieci 
 w wieku 6 – 9,99 – opłata stała 1900 zł , dzieci w wieku 10-14,99 – zniżka 1350 zł, dzieci w wieku 15-17,99 – zniżka 400 zł


