
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
11.01-18.01.2020 4390 zł  -
18.01-25.01.2020 4390 zł  -
25.01-01.02.2020 4390 zł  -

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
08.02-15.02.2020 4990 zł  -
15.02-22.02.2020 4990 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.
Dla dzieci przygotowano tutaj ogromny kompleks rozrywkowy: Baby Land (dla maluszków od 4 miesiąca życia), 3-piętrową 
strefę Falky Land ze zjeżdżalnią, kinem, basenem 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 i sala disco.

do dyspozycji gości:   hol powitalny z kominkiem, kilka sal restauracyjnych, bar, klub nocny i teatr, windy, narciarnia z bezpośrednim 
wyjściem na stok, parking, Internet Wi-Fi, strefy zabaw dla dzieci, Falky Aqua World, strefa Wellness&Spa Aquapura o 
powierzchni 2000 m2  , 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. 

pokoje:  Hotel posiada 185 komfortowych 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 – 2,6 EUR/dzień, (obligatoryjna, płatna na miejscu)

terminy 11-18.01; 18-25.01; 25.01-01.02 
zniżki:   dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 
100 zł, dzieci w wieku 3-5,99 -opłata stała 2150 zł, dzieci w 
wieku 6-14,99 -zniżka 1000 zł,

dopłaty:  dopłata do pokoju typu Family Comfort- 1050 zł, 
dopłata do pokoju typu Family Suite Superior- 1950, dopłata 
do pokoju jednoosobowego - 850 zł.

terminy 8-15.02; 15-22.02 
zniżki:   dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 
100 zł, dzieci w wieku 3-5,99 -opłata stała 2350 zł, dzieci w 
wieku 6-14,99 -zniżka 1100 zł

dopłaty:   dopłata do pokoju typu Family Comfort- 1200 zł, 
dopłata do pokoju typu Family Suite Superior - 3350 zł, 
dopłata do pokoju jednoosobowego - 950 zł.

obiektów gdzie zadbano o niezwykle urozmaicony wypoczynek zimowy tworząc masę 
wprost na stokach narciarskich 

 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.
Dla dzieci przygotowano tutaj ogromny kompleks rozrywkowy: Baby Land (dla maluszków od 4 miesiąca życia), 3-piętrową 


