BORT „PANORAMA” s. c.
32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2
NIP: 549-21-57-915 REGON: 356707465
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego Nr 491
tel. (032) 666 59 18;
kom. 504 227 088; 508 194 463
e-mail: bort_panorama@tlen.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Brzeszcze
19105013151000002273670691

Zimowe Szaleństwo w Austrii 2022 r.
Termin: 22.01 – 30.01.2022 r. (7 noclegów)
Cena: 3490 zł

Karyntia - region turystyczny Austrii gwarantuje udany zimowy wypoczynek
w doskonałej atmosferze. Słońce, sport i śnieg. Istnieje mnóstwo powodów,
dla których warto tu przyjechać - ponad tysiąc kilometrów tras narciarskich,
ok. 300 wyciągów, wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych
na perfekcyjnie przygotowanych stokach, piękno krajobrazu, niespotykana
gościnność i szusowanie po słynnych alpejskich trasach.
HOTEL STEINDL *** http://hotel-steindl.com/
położenie: spokojne, na skraju miejscowości Millstatt am See. Do centrum ok. 1,5
km, do jeziora ok. 200 m. Hotel cieszący się dużą popularnością, z 35 pokojami.
Do dyspozycji gości: recepcja, pomieszczenia klubowe, restauracja i bar. Pralka
i automat do suszenia za opłatą. WLAN gratis. Pokoje: dla niepalących
z prysznicem, WC, telefonem, TV sat., radiem i suszarką. S1: pokój 1-os.
(ok. 13 m kw.). S2: pokój 2-os. (ok. 18 m kw.). S3: pokój 2-os. (ok. 20 m kw.)
z balkonem i widokiem na jezioro. S4: junior suite dwupokojowa dla 3-5 os.
(ok. 34 m kw.) - pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, pokój
z 3 miejscami do spania (podwójne i pojedyncze łóżko), widok na jezioro, niektóre

z balkonem. Łóżeczko dla dziecka: do 2 lat w cenie. Maks. liczba osób nie może
zostać przekroczona. Dzieci: pokój zabaw, sprzęty pomocne w opiece
nad niemowlętami (baby phone, krzesełka do karmienia, materace do przewijania
etc.). Wellness: w budynku bocznym (ok. 20 m): basen (8 x 5 m) z urządzeniem
do pływania pod prąd oraz strefą wypoczynkową w godz.: 09:00-20:00.
W godz. 16:00-20:00 sauna, łaźnia parowa i kabina podczerwieni.
Za opłatą: solarium.
Wyżywienie: bufet śniadaniowy z kącikiem bio, wieczorem 3-daniowe menu,
bufet sałatkowy. Do kolacji w godz. 18-22:00 woda mineralna lub soki owocowe
w cenie. Potrawy bezglutenowe, wegetariańskie i/lub bez laktozy - możliwe
po zgłoszeniu.
Transport: autokar klasy turystycznej (kawa i herbata podczas postoju autokaru
na parkingu), codzienne transfery na stoki.
Program:
I dzień – wyjazd z Zielonej Góry (do ustalenia) nocny przejazd, przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie Gości, obiadokolacja, nocleg,
III dzień – 6 dniowy skipass, jazda na nartach, 2 x grill przy hotelu, 1x impreza
integracyjna przy muzyce mechanicznej,
IX dzień – śniadanie, wykwaterowanie Gości i przejazd do Polski,
X dzień – przyjazd do Zielonej Góry w godzinach porannych.

Cena zawiera:
7 noclegów w pokoju 2-osobowym z łazienką zgodnie z opisem,
wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji – zgodnie z opisem,
6-dniowy skipass Top Ski Carinthia Gold ważny w 34 ośrodkach narciarskich
o łącznej liczbie ponad 1000 km tras, w tym we wszystkich ośrodkach
wymienionych w ofercie: Bad Kleinkirchheim, Turracher, lodowiec Mölltaler
Gletscher, Goldeck, Nassfeld,
transport autokarowy, codzienne transfery na stoki,
korzystanie z infrastruktury w hotelu,
opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NNW i OC,
opłata klimatyczna ok. 2,50 EUR/osobę/dobę
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 zł / osobę,
składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł/osobę ,
podatek VAT,
Cena nie zawiera:
Świadczeń nie wymienionych w ofercie.

Ceny kalkulowane są przy kursie EURO 4,60 zł
Ceny dla dzieci i młodzieży:
dzieci 6 – 10,99 = 2 080,00
dzieci 11 – 14,99 = 2 240,00
młodzież 15- 17,99 = 2 810,00

