
Hochzeiger - dolina Pitztal
HOTEL ALPINA RESORT ****
Wenns

hotel:  Wypoczynek w austriackiej dolinie Pitztal z gwarancją dobrej zabawy w rodzinnym ośrodku narciarskim Hochzieger, 
słynącym z doskonale przygotowanych, różnorodnych tras, to prawdziwa gratka dla każdego narciarza.
Ten komfortowy hotel położony jest w centrum miejscowości Wenns, oddalony od terenu narciarskiego Hochzeiger o około 
7 km. Tuż przy obiekcie znajduje się przystanek skibusa, którym sprawnie dotrzemy na stok. Hotel Alpin Resort wybraliśmy 
na nasz Hotel Klubowy ze względu na przyjazną atmosferę, komfortowe, przytulne wnętrza, a zarazem bardzo przystępną 
cenę w odniesieniu do tego, co oferuje swoim gościom. Znany już dobrze naszym klientom i bardzo lubiany Hotel Alpina 
Resort, to nietypowy obiekt powstały z połączenia dwóch hoteli podziemnym tunelem. Od sezonu zimowego 2019/2020 
jego gospodarze zdecydowali się na wydzielenie dwóch stref: jedna z nich oferuje swoim gościom zakwaterowanie w 
formule all inclusive (nielimitowane napoje soft oraz wino i piwo). Opcja All inclusive gwarantuje zakwaterowanie w nowej 
części hotelu. Druga to zakwaterowanie z wyżywieniem HB.
Nowością w tym sezonie jest również ogromna sala zabaw dla dzieci z całodziennym programem animacyjnym. 

do dyspozycji gości:    sala restauracyjna, hol, bar, sala wypoczynkowa, Internet Wi-Fi, ogrzewana narciarnia oraz centrum 
Wellness&Spa (dwa kompleksy basenowe i wellness: sauny �ńskie, łaźnie tureckie, sauna bio, sauna relaksacyjna, pokoje 
relaksacyjne, gabinety masażu i piękności, sala �tness, sala zabaw dla dzieci, parking, bezpłatny skibus

pokoje:  Hotel posiada 70 przestronnych pokoi w dwóch kategoriach: standard (z przeznaczeniem dla max 4 osób) oraz  
dwupokojowe apartamenty rodzinne (z przeznaczeniem dla max 5 osób). Każdy z nich posiada łazienkę z prysznicem oraz 
suszarką do włosów, Tv Sat, sejf, telefon. 

wyżywienie:   hotelowa restauracja serwuje swoim gościom 2 posiłki: śniadanie w formie bogatego oraz 4-daniową obiadokolację 
(do wyboru z karty menu). Raz w tygodniu kolacja z regionalnymi daniami. Dodatkowo po nartach na wszystkich gości 
czeka przekąska. Goście, którzy wybiorą opcję all inclusive mają dodatkowo wszelkie napoje soft oraz wino i piwo wliczone 
w cenę (przez cały dzień do godziny 23).

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB/All (w zależności od wybranej opcji), 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, skipass 
Hochziger (tylko w terminie 21-28.03)

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 15 roku życia – 2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do
pokoju jednoosobowego – 450 zł,  dopłata do dwupokojowego apartamentu rodzinnego (w obu formułach pobytu, przy 
zakwaterowaniu w obu częściach hotelu) - 950 zł,

zniżki:   zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 100 zł, dzieci 3-5,99 – oplata stała 900 zł,  
dzieci w wieku 6-9,99 – zniżka 850 zł, dzieci w wieku 10-15,99 – zniżka 500 zł.

 

  

TERMIN      HB   AI      SKIPASS 
            W CENIE
11.01-18.01.2020 2990 zł            3550 zł       -
18.01-25.01.2020 2990 zł            3550 zł       -
25.01-01.02.2020 2990 zł            3550 zł       -
01.02-08.02.2020 3390 zł            3700 zł       -

TERMIN      HB   AI      SKIPASS 
            W CENIE
08.02-15.02.2020 3390 zł            3700 zł       -
15.02-22.02.2020 3390 zł            3700 zł       -
21.01-28.02.2020 3390 zł            3700 zł      
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