
 

WYJAZD RODZINNY  
TERMIN: 28.01- 4.02.2023r (7 dób) - TYROL  HOTEL ALPENLAND 
CENA: 600 EURO/ OSOBA W POKOJU DWUOSOBOWYM  

Cena zawiera:  

- 7 dni pobytu dla 1 osoby
- obfite śniadania z bufetu z produktami Bio
- obiadokolacje – bufet 
-  napoje bezalkoholowe  do kolacji od 18.00 do 19.30: cola, fanta, sprite, sok jabłkowy,  sok 
pomarańczowy ,sok porzeczkowy, woda, herbata.         
- ¼ l wina białego lub czerwonego do każdej kolacji/1 osoba dorosła
- korzystanie z sauny i łaźni tureckiej
- bezpłatny Internet
- parking przy hotelu 
- korzystanie z sali konferencyjnej
- pomoc przy organizacji zawodów, ustawienie tyczek 
- 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu narciarskiego
-  Wildschonau Card
Zniżki dla dzieci w pokojach rodziców/ przy 2 pełnopłatnych osobach
2 -11 lat  - 325 euro 
12-15 lat - 490 euro 
16-17 lat - 545 euro 
Łóżeczko dziecięce dla malucha 0 do 1,9 lat na zapytanie 10,-Euro za dzień pobytu
Pokoje typu Panorama Superior z dopłatą 25% tylko dla rodzin 2 +2 lub 2 +3
Dodatkowo opłatna opłata klimatyczna 3,50 Euro od osoby dorosłej i młodzieży od 15 lat za każdy dzień 
pobytu.
Dzieci do 14 lat nie płacą opłat klimatycznej

Dodatkowo płatne:
- SKIPASS
- TRANSPORT

POŁOŻENIE: 

Hotel Alpenland***, to nowoczesny hotel w tyrolskim stylu z tradycją rodzinna od 1387 roku, położony w 

centrum Niederau w dolinie Wildschoenau bezpośrednio przy wyciągach narciarskich, region SKIJUWEL – 

Kitzbuehelalpen. 

Przed hotelem Alpenland (5 m) znajduje się wyciąg orczykowy "Stenzenlift" dzięki, któremu możliwy jest 
wjazd i zjazd na nartach pod same drzwi hotelu. Ponadto w odległości 80 m od hotelu znajduje się gondola 
na Markbachjoch, a nieco dalej (100 m od hotelu) wyciąg krzesełkowy.
Istnieje możliwość zjazdu ze stoku przed hotelem bezpośrednio pod gondole.
www.alp1.at
Wszystkie pokoje w Hotelu Alpenland  wyposażone są w łazienkę z prysznicem lub wannę, wc, telewizor, 
telefon ,radio, sejf, balkon.

http://www.alp1.at/


SKIJUWEL powstał z połączenia kolejkami linowymi doliny Wildschoenau z doliną Alpbachtal
47 kolejek linowych, 109 km doskonale przygotowanych tras, opatrzonych specjalnym znakiem jakości, 
serdeczna gościnność - to tylko niektóre z niezliczonych zalet terenu narciarskiego Wildschönau i tutejszych 
kolejek linowych. Szeroka oferta tras zjazdowych sięga od łagodnych wzniesień dla dzieci i początkujących, 
przez szerokie stoki dla amatorów zjazdów rekreacyjnych, aż po profesjonalne nartostrady przeznaczone dla 
zawodowców pragnących sprawdzić swoje umiejętności na odcinkach FIS-owskich. Do tego dodajmy 
jeszcze dziewicze zbocza pokryte grubą warstwą białego puchu, długie trasy biegowe, odcinek z 
możliwością pomiaru prędkości, snowparki i oczywiście gwarantowany śnieg. Sezon zimowy trwa tutaj od 
połowy grudnia do kwietnia.
www.skijuwel.com

SkiJuwel Alpbachtal Wildschönau zaliczany jest do 10 najlepszych regionów narciarskich w Tyrolu.
Poprzez karnet narciarski Kitzbüheler Alpen/ do którego zalicza sie również Wildschoenau/ można 
skorzystać z 1.004 km tras narciarskich, 365 wyciągów.
www.superskicard.tirol

W odległości 6 km od Niederau ( naszego hotelu) znajduje się miejscowość Hopfgarten ze szczytem Hohe 
Salve poprzez karnet Skiwelt Wilder Kaiser-Brixentalmozna możnaskorzystać z 279 km tras narciarskich, 91 
wyciągów.
www.skiwelt.at   

Więcej informacji na temat okolicy i naszych hoteli na stronie w języku polskim 
www.alp1.at/pl/index

HOTEL „ALPENLAND” 
Dorfstrasse 177  
6314 Niederau / Wildschönau  
www.alp1.at 

Termin rezerwacji 13.11.2022r po tym terminie nie gwarantujemy miejsc w 
hotelu !!!!
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