
Villach-Gerlitzen Alpen- Austria 
02-11.03.2018r.

ZBIÓRKA: 02.03.2018 /piątek/ 21:30- parking ISoP  ul. Taczanowskiego 18 
wyjazd: 22:00 

POWRÓT: 11.03.2018 ok. 1:00 - parking ISoP ul. Taczanowskiego 

KOSZT OBOZU: 1900zł 
- wyżywienie: śniadanie, II śniadanie w góry, obiadokolacje
- SKIPASS
- zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 osobowych
- pościel
- transport autokarem klasy LUX4
- opieka 3 instruktorów i 4 nauczycieli ISoP
- ubezpieczenie ratownicze
- taksa klimatyczna

Uwaga: Organizator nie ubezpiecza sprzętu narciarskiego! 

ZABRAĆ ZE SOBĄ: 
- EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY
- ODPOWIEDNI STRÓJ NA NARTY /obowiązkowo kask i odpowiednie rękawice
narciarskie/snowboardowe!!/
- RĘCZNIKI
- PROWIANT NA DROGĘ
-"KIESZONKOWE" na wydatki własne (wynajem sprzętu ok. 70 Euro/tydzień)



www.wildholidays.pl 

Villach - Gerlitzen Alpen 
(Austria) 

 

 Ośrodek usytuowany w samym sercu Karyntii położony nad jeziorem Ossiacher See. Trasy 
narciarskie prowadzące we wszystkie strony świata, nowoczesne wyciągi, szerokie trasy dla narciarzy o 
zróżnicowanym stopniu trudności. Ośrodek dysponuje też nowoczesnym systemem naśnieżania tras 
który gwarantuje sezon narciarski od początku grudnia do połowy kwietnia. 

 

 
 

Ośrodek narciarski - Gerlitzen Alpen 504 – 1911 m n.p.m;    

Łącznie = 59 km tras zjazdowych  
• 1 gondola 
• 7 wyciągów krzesełkowych 
• 3 wyciągi orczykowe 
• 4 wyciągi dla początkujących 
• Trasa zjazdowa "4 ALL" z pomiarem czasu na stoku Moserhang 
• "Your Speed" - pomiar prędkości na trasie Neugarten Speed 
• Gerlitzen Freeride-Area i Freestyle-Park 

 
 

 
Link do oficjalnej strony miejscowości: www.gerlitzen.com  

http://www.gerlitzen.com/
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TERMIN:    2-11.03.2018 
 

 
 
Zakwaterowanie: Hotel Alpinum  www.hotelalpinum.com  
 

Hotel znajduje się na wysokości 1520 m n.p.m  na stoku najbardziej nasłonecznionej góry Karyntii 
– Gerlitzen Alpe. Oferuje 100 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4,5-osobowych. Obiekt położony jest 
200 m od początku tras narciarskich i wyciągów. Większość pokoi posiada taras z widokiem na 
przepiękną panoramę Alp i jezioro Ossiacher See. Wszystkie pokoje są z łazienką oraz TV-sat (także z 
polskimi programami ). W hotelu jest Internet WiFi (bezpłatny). 

W hotelu do dyspozycji gości znajdują się:  sala wykładowa wyposażona w sprzęt multimedialny, 
sauna, świetlica, sala kominkowa, mini kino, kawiarenka, bilard, dart, tenis stołowy, bar, dyskoteka. 

 
 

  

    
 
 
 
 
 

http://www.hotelalpinum.com/
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Świadczenia: 
• Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 osobowych, 
• Wyżywienie śniadanie i obiadokolacja + bułka i napój na stok (do kolacji woda gratis pozostałe 

napoje dodatkowo płatne), 
• Skipass na 6 dni 
• Transport autokarem 
• Ubezpieczenie WARTA (Rozszerzone o amatarkie uprawianie narciarstwa) (KL + ratownictwo 

40tys. PLN, NNW 5tys. PLN i OC 20tys. PLN) 
• Podatek klimatyczny 

 
CENA: 
Cena dla juniorów do 15 lat = 1900 PLN 
Dla juniorów powyżej 15 lat + 25 euro 
 
Odległość od Poznania do Gerlitzen to 1030 km. 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIURO PODRÓŻY WILD HOLIDAYS 
tel. kom. 0048 501 186 955 

mail: biuro@wildholidays.pl 
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