
 

 

Propozycja wyjazdu narciarskiego St Leonhard 

Pitztal Austria 

Pitztal - to właściwe miejsce dla ludzi 

spędzających swój urlop aktywnie. 

Największą atrakcją jest oczywiście 

lodowiec Pitztaler Gletscher.  

Na amatorów białego szleństwa oczekuje ośrodek narciarski na 

lodowcu, zbudowany u podnóża najwyższej góry w Tyrolu Wildspitze 

3774 m n.p.m., za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych używanych przy budowie kolei linowych. Narciarze 

mają zapewnione atrakcje turystyczne już podczas dojazdu na trasuy 

narciarskie. „Lodowcowe metro” zawozi w ciągu 8 minut wszystkich 

chętnych w wysokości 1740 m n.p.m. Wywozi narciarzy na wysokość 

2866 m n.p.m., gdzie oczekują na nich urozmaicone trasy dla każdego. 

Tutaj można przesiąść się na kolejną atrakcję, najwyżej położoną kolej 

linową w Austrii - Pitz 

Panoramabahn, którą 

można wjechać na 

wysokość 3440 m n.p.m.  

Dwie pasjonujące trasy 

zjazdowe wiodą z 

lodowca do doliny. Jedna 

z nich wiedzie przez 

szczelinę lodowca do 

dolnej stacji kolejki naziemnej, zjazdy po jęzorze 

lodowca powinny odbywać się w towarzystwie 

miejscowego przewodnika. Oprócz tras na lodowcu na narciarzy oczekuje kilka ciekawych 

kompleksów przeznaczonych zarówno dla wytrawnych alpejczyków jak i całych rodzin.  

Polecana przez nas miejscowość St. Leonhard leży u stóp masywu Hochzeiger, po którym śmigając z 

wysokości 2650 m n.p.m. nawet w styczniu po 16.00 skorzystamy ze słońca.  

 

 

 

 

Termin: 20-26.10.2019 

Stacja narciarska: St 

Leonhard, dolina Pitztal – 

www.pitztal.com 

 

Wyciągi:  

22,  10,  5,  7 
Trasy:  

113 km,  tak,  
 27 km  65 km  21 km 

 

Różnica poziomów:  

od 2650 m do 3440 m 

http://www.pitztal.com/


 

 

 

Zakwaterowanie  

 

APPARTEMENT PENSION ALPIN EITER www.alpin-pitztal.at 

Termin: 20-26.10.2019 

Miejscowość: St Leonhard 

Stacja narciarska: St Leonhard, dolina Pitztal – www.pitztal.com  

Pensjonat Alpin, położony w Sankt Leonhard w dolinie Pitztal, 

oferuje bezpłatne wycieczki piesze z przewodnikiem oraz obfite 

śniadanie w formie bufetu. Z ogrodu pensjonatu, na którego terenie 

znajduje się plac zabaw dla dzieci, roztacza się widok na górę 

Mittagskogel. 

Wszystkie apartamenty należące do pensjonatu Alpin obejmują 

dobrze wyposażony aneks kuchenny, dysponujący kuchenką 

mikrofalową, ekspresem do kawy oraz wszystkimi niezbędnymi 

przyborami kuchennymi. W każdym apartamencie znajduje się część 

wypoczynkowa z telewizją kablową i stołem jadalnianym. Łazienka 

wyposażona jest w prysznic lub wannę oraz dysponuje suszarką do 

włosów. 

Szlaki turystyczne oraz trasy narciarstwa biegowego przebiegają w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, a kolejka linowa Rifflseebahn 

jest od niego oddalona o 900 metrów. Do przystanku 

autobusowego natomiast można z pensjonatu dojść w minutę. 

Pensjonat dysponuje przechowalnią sprzętu narciarskiego z suszarką 

do butów. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny autobus, jeżdżący do 

wszystkich ośrodków narciarskich oraz miejsc stanowiących cel 

pieszych wędrówek. 

W bezpośrednim sąsiedztwie pensjonatu znajduje się tradycyjna 

restauracja, pizzeria  

Pensjonat znajduje się zaledwie 3 min jazdy samochodem od stacji 

dolnej wjazdu na lodowiec 

Cena obejmuje: 6 dni pobyt , 5 dni skipass, SPA, codzienne oraz końcowe sprzątanie, TV SAT, ręczniki, 

trening GS i SL na zarezerwowanej trasie pod opieką trenerów, małe grupy szkoleniowe dla dzieci i 

dorosłych, wieczorną analizę wideo, kaucja za skipass, Wi-Fi. 

http://www.alpin-pitztal.at/
http://www.pitztal.com/


 

Istnieje możliwość zamówienia śniadań i obiadokolacji! ( osoby zainteresowane prosimy o kontakt) 

Cena: 

Młodzież 2003 i starsi : 480 euro + 400 zł* 

Dzieci 2004 – 2013 : 410 euro + 400 zł* 

Dzieci 2010 i mł ( w towarzystwie osoby dorosłej) : 360 e + 400 zł* 

*Transport: przejazdu busami klubowymi , osoby jadące własnym transportem odliczają po 300 zł 

Cena nie obejmuje: 

Ubezpieczenia – dopłata + 60 zł ( wariant rozszerzony KL + NNW) 

Napojów do kolacji 

Dopłata do śniadania + 13 e dziennie 

Dopłata do śniadania i obiadokolacji + 25 dziennie 

 

Zaliczka w  wysokości 400 zł lub 100 euro od osoby płatna u trenerów lub na nasze konto do 30 

września 2019:                                           

     konto złotówkowe: 

Klub Sportowy „AS” 
43-300 Bielsko-Biała 

Ul. Kossaka 6 
Konto PLN 

63 1750 0012 0000 0000 2640 1787 

 

Konto euro : 

SWIFT RCBWPLPW 

PL 98 1750 0012 0000 0000 2640 1836 

 

Pozostałą do wpłaty kwotę zabieramy z sobą na miejsce! 

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem prosimy o przesłanie danych mailem!!!! 

 

Zapraszamy ☺ 



 

 

 

 

 


