
SÖLDEN
czyl i  narty w Austri i  w dolinie  czyl i  narty w Austri i  w dolinie  ÖtztalÖtztal

Dolina Ötztal to jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Austrii, otoczony przez ok. 90 trzytysięczników, z których większość  
mierzy ponad 3400 m n.p.m. Dobrze przygotowane stoki,  szeroki  wybór tras zjazdowych,  doskonałe zaplecze techniczne oraz imponująca  
sieć kolejek i wyciągów przyciągają narciarzy z całego świata. 

Opis tras:  region Ötztal obejmuje 3 tereny narciarskie: Ötz/Hochötz, Sölden/Hochsölden i najmniejszy ze wszystkich – Vent. Dostępnych  
jest tu ok.  300 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności.  Lodowce Rettenbach i Tiefenbach przyciągają przez cały sezon, trwający 
od listopada do maja, bardzo wielu narciarzy. Doskonałe warunki na lodowcach umożliwiają jazdę na nartach i snowboardzie także latem.  
Niewątpliwą atrakcją regionu jest ekspresowa kolejka między lodowcami – Golden Gate to Glacier. 

Nasza grupa będzie głównie korzystać z terenów narciarskich dostępnych z Sölden wyposażone w 35 różnego typu wyciągów, od orczykowych po 
gondolowe. Kurort oferuje 146 km tras narciarskich (62 km tras czerwonych, 51 km niebieskich, 27 km czarnych i 6 km tras biegowych).

Zakwaterowanie w Hotelu*** w Umhausen 20 km od Sölden. Oferuje swym gościom pokoje 2-osobowe urządzone w stylu rustykalnym z łazienka-
mi z wannami lub prysznicem, WC, telefonem, telewizją satelitarną, darmowym bezprzewodowym dostępem do internetu, a w większości również 
balkon. W hotelu znajduje się także stylowo urządzona restauracja oraz kilka pomieszczeń i budynków, w których goście mogą wspólnie spędzać  
czas po nartach. Oprócz tego winda, pomieszczenie na narty i miejsce dla palaczy. Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje składające 
się z dwóch dań oraz deseru. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.

Program imprezy narciarskiej  :
● I dzień: 1800 wyjazd z Rzeszowa autokarem w stronę Austrii   ● II dzień: spacer po Innsbrucku, zakwaterowanie około 16-tej

● III – VIII dzień: jazda na nartach, wieczorna integracja (dyskoteki, karaoke, prezentacje narciarskie)

● IX dzień: śniadanie i wyjazd w drogę powrotną, spacer po Salzburgu ● X dzień przyjazd w godzinach porannych

Cena: 2295 zł termin: 27 styczeń do 5 luty 2012r.

Świadczenia  : ☻transport autokarem do hotelu i na stoki, ☻7 noclegów, ☻7 śniadań, ☻7 obiadokolacji, ☻usługi pilota będącego instrukto-
rem, ☻ubezpieczenie narciarskie: KL do kwoty 40 000 zł i NNW do 10 000 zł, OC 100 000 zł.

Cena nie zawi      era      : skipassów 231.50 euro. Zniżki dla: seniorzy Panie ur. w i przed 1952 i panowie ur. w lub przed 1947 – 191.50 Euro. Mło-
dzież ur 1992 do 1996 - 161.50 Euro.
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