
Goldeck  
HOTEL MOERISCH ****+

Seeboden

hotel:  Hotel Moerisch 4*S prowadzony od trzech pokoleń, z ogromną pasją  i ambicjami przez rodzinę Moerisch. Uważany jest za
 jeden z najbardziej prestiżowych w całej okolicy. Hotel Moesrisch to wyjątkowo elegancki hotel położony w miejscowości 
Seeboden, w otoczeniu pięknego ogrodu oraz pola golfowego, 7,5 km od stacji narciarskiej Goldeck. Przystanek 
darmowego skibussa znajduje się tuż przed hotelem, natomiast w razie potrzeby goście mogą korzystać również z 
hotelowego busa. 
Wyjątkowość hotelu Moerisch docenią wielbiciele pięknych wnętrz, profesjonalnego serwisu nie pozbawionego jednak 
ciepła i serdeczności, ale przede wszystkim smakosze, na których czeka tutaj restauracja, której przyznano 2 toczki 
(odpowiadające gwiazdkom Michelin) kulinarnego przewodnika Gault Millau.
Moerisch wybraliśmy na nasz hotel klubowy również dlatego, iż jest to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Wspaniale 
zaaranżowane przestrzenie dla dzieci, specjalnie przygotowywane posiłki, 2 baseny to wszystko przygotowane z myślą o 
najmłodszych gościach. 

do dyspozycji gości:   restauracja, bar, winda, centrum biznesowe, pokój wypoczynkowy, taras, ogród, sala zabaw dla dzieci, 
ogrzewana narciarnia oraz bogato wyposażone centrum wellness&spa (basen kryty, basen zewnętrzny z podgrzewaną 
wodą i panoramicznym widokiem na stoki narciarskie, jacuzzi, 4 sauny oraz pokój relaksu) 

pokoje:  Hotel posiada 40 komfortowo wyposażonych pokoi. W każdym z nich znajduje się: łazienka z suszarką do włosów, sejf oraz
 TV Sat. Ponadto hotel dysponuje większymi rodzinnymi pokojami typu Junior Suite (dwupokojowe apartamenty rodzinne)
 i Suite (dwupoziomowe apartamenty rodzinne).

wyżywienie:   Hotelowa restauracja to duma Rodziny Moerisch, serwuje swoim gościom 2 posiłki dziennie, będące połączeniem 
wyśmienitej kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Śniadanie serwowane jest formie bufetu, natomiast obiadokolacja 
składa się z 3 dań do wyboru z karty menu, bufetu z przystawkami i sałatkami oraz deseru. Raz w tygodniu organizowana 
jest uroczysta kolacja ze specjałami kuchni regionalnej.

cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, wyżywienie HB, 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 6 dni Goldeck (z wyjątkiem 
sylwestra)
w terminie sylwestrowym dodatkowo:  wyżywienie ¾ board, uroczysta kolacja wraz z zabawą sylwestrową, pokaz 
sztucznych ogni, noworoczny brunch

dopłaty:  opłata klimatyczna dla osób powyżej 14 roku życia – 2,2 EUR/dzień (obligatoryjna, płatna na miejscu), dopłata do
pokoju jednoosobowego – 400 zł, dopłata do dwupokojowego apartamentu rodzinnego Junior Suite – 600 zł, dopłata do 
dwupoziomowego apartamentu rodzinnego Suite (ok 55 m2) – 950 zł
w terminie sylwestrowym:  dopłata do dwupokojowego apartamentu rodzinnego Junior Suite – 600 zł, dopłata do 
dwupoziomowego apartamentu rodzinnego Suite (ok 55 m2) – 1050 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 900 zł, dzieci 
w wieku 6 -9,99 – opłata stała 1450 zł , dzieci w wieku 10-13,99 – zniżka 1750 zł, dzieci w wieku 14-17,99 – zniżka 600 zł
w terminie sylwestrowym: zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 900 zł, dzieci w wieku 3-5,99 – opłata 
stała 1650 zł, dzieci w wieku 6 – 13,99 – zniżka 1600 zł , dzieci w wieku 14-18,99 – zniżka 1250 zł. 
w terminie sylwestrowym:  zniżki dla 3 i 4 osoby w pokoju: dzieci do 2,99 opłata stała 900 zł, dzieci w wieku 3-5,99 - opłata 
stała 1800 zł, dzieci w wieku 6 - 13,99 - zniżka 1650 zł, dzieci w wieku 14- 18,99 - zniżka 1300 zł

 
TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
26.12-02.01.2020 4590 zł  -
11.01-18.01.2019 4090 zł  
18.01-25.01.2019 4090 zł  
25.01-01.02.2019 4090 zł  

TERMIN  CENA   SKIPASS 
     W CENIE
01.02-08.02.2019 4150 zł  
08.02-15.02.2019 4150 zł  
15.02-22.02.2019 4150 zł  
29.02-07.03.2019 4250 zł  

 

SYLWESTER

Food & Shnapps

Hotel Moerisch 4*S prowadzony od trzech pokoleń, z ogromną pasją  i ambicjami przez rodzinę Moerisch. Uważany jest za
 jeden z najbardziej prestiżowych w całej okolicy. Hotel Moesrisch to wyjątkowo elegancki hotel położony w miejscowości 
Seeboden, w otoczeniu pięknego ogrodu oraz pola golfowego, 7,5 km od stacji narciarskiej Goldeck. Przystanek 



Wspólnie z Rodziną Moerisch zabierzemy Pań -
stwa w podróż po tajnikach tego wyjątkowego 
austriackiego regionu, przez cały tydzień szusu -
jąc na stokach regionu Goldeck. Hotel Moerisch 
słynie z doskonałej restauracji docenianej przez 
naszych klientów już od kilku sezonów. Nagrodził 
ją również kulinarny przewodnik Gault Millau , 
nadając aż 2 toczki (odpowiednik jednej gwiazki 
Michelin). W jeden z wieczorów, właściciel hotelu 

29 lutego - 7 marca 2020
Już po raz drugi zapraszamy Państwa na unikatowy program Allegra 

Food&Schnaps organizowany w słonecznej Karyntii w naszym wyjąt -

kowym Hotelu Moerisch 4*S. 

MOERISCH
FOOD 
& SCHNAPPS

– Sigmund Moerisch wraz z szefem swojej kuchni 
zaprosi Państwa do wspólnego przyrządzania ty -

powej dla tego regionu potrawy – Kaiserschmarrn. 
Ten wyjątkowy program uzupełni wizyta w po -
łożonej zaraz obok hotelu destylarni Schnappsa 
połączona z degustacją. Dopełnieniem  będzie 
wspólna kolacja w średniowiecznej restauracji 
znajdującej się w zamku nieopodal hotelu. 

LIVE COOKING  
wspólne gotowanie typowego  
dla Karyntii Kaiserschmarrn

SCHNAPPNSTASTIG 
wizyta w lokalnej destylarni 
„Adenberger“ połączona z degustacją

KOLACJA W ZAMKU 
średniowieczna kolacja w zamku 
Burg Sommeregg. Oczywiście 
w roli głównej przez cały tydzień 
produkty od lokalnych dostawców  
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