
Wyjazd treningowy – Stubai 14-20.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: Neustift -  Austria 

Hotel Rogen*** - www.rogen.at 

Stacja narciarska: Stubaital, lodowiec Stubai– www.stubaital.com  

wyciągi: 20, 6, 7, 4 

 
Trasy: 53 km, 21 km, 12 km, 20 km 

 

Różnica poziomówŁ tereny do 3150 m 

Zimowa aktywność przez cały rok staje się faktem na lodowcu Stubai w centrum Tyrolu. 

Lodowiec ten jest najbardziej polskim z austriackich lodowców, weekend majowy zamienia się w 

tygodniową polską fiestę. 

Stubaier Gletscher  rozciąga się na  wysokości od 1750 do 3333 m. Ośrodek narciarski oferuje 24 

wyciągi - pośród nich 11 wyciągów krzesełkowych i gondole oraz trzy "magiczne dywany" dla małych 

narciarzy. 

Trasy narciarskie na Schaufelspitze łączą słoneczne pochyłości w Gaißkar z puszystym śniegiem 

Fernau Ferners. Narciarze i snowboardziści znajda tu nieograniczone możliwości.  

Na lodowcu jest 110 km wytyczonych tras i niemal nieograniczona powierzchnia dla jazdy 

pozatrasowej.  

Dodatkowe atrakcje to lodowa wieża do ice- climbingu, narciarskie przedszkole a wygodne 

restauracje i robiąca głębokie wrażenie panorama Stubaier Alp dopełniają wspaniałe wrażenia z 

pobytu na lodowcu.  

 

 

Zakwaterowanie 

http://www.rogen.at/
http://www.stubaital.com/


 

 

 

 Hotel Rogen*** - www.rogen.at 

 

 Hotel  Rogen jest  oddalony o 20 km od lodowca 

Stubai. Hotel jest położony  w cichym ustronnym miejscu blisko centrum  Neustift. Zaraz koło hotelu 

jest przystanek skibusa oraz Centrum SPA ( bezpłatne dla gości hotelowych. 

Komfortowe pokoje są wyposażone w prysznice z WC, telefon, TV, suszarki do włosów, lodówki             

I balkony 

Hotel słynie z doskonałej kuchni, korzystając z lokalnych świeżych produktów , przygotowanych z 

uwagą i profesjonalizmem. 

Rano zapraszamy na śniadania w formie bufetu  a wieczorem na kolację z bufetem sałatkowym 

Popołudniami zapraszamy na relaks w saunie. W cenie pobytu jest również wstęp na krytą pływalnię 

w Neustift.                                                              

 

    
Cena obejmuje: 6 dni pobyt + HP, bufet sałatkowy , woda do kolacji,5 dni skipass, trening GS i SL na 

zarezerwowanej trasie pod opieką trenerów, zajęcia popołudniowe, treningi z pomiarem czasu, małe 

grupy szkoleniowe,  czas na naukę przy wsparciu trenerów      ,wieczorną analizę wideo, kaucja za 

skipass, Wi-Fi. 

Cena: 

http://www.rogen.at/


Osoba dorosła: 600 euro + 400 zł* 

Młodzież 2003-2006  : 520 euro + 400 zł*  

Dziecko 2007-2011 :  435 euro  + 400 zł* 

Dziecko 2012 i młodsze ( przy opiece jednego z rodziców)350 e + 400 zł* 

Osoby które były na wyjeździe  w listopadzie 2019 odliczają od powyższych  cen : osoba dorosła -65 

euro, junior – 40 euro, dziecko – 30 e  

Cena nie obejmuje: 

Ubezpieczenia KL + NNW – dopłata + 70 zł wariant rozszerzony) 

*Transport - przejazd busami 9-cio os., osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają po 300 zł 

Napojów do kolacji 

 

Zaliczka w  wysokości 200 zł  lub 50 euro od osoby płatna u trenerów lub na nasze konto najpóźniej 

do 15 października 2021                                        

     konto złotówkowe: 

Klub Sportowy „AS” 
43-300 Bielsko-Biała 

Ul. Kossaka 6 
Konto PLN 

63 1750 0012 0000 0000 2640 1787 

 

Pozostałą do wpłaty kwotę zabieramy z sobą na miejsce! 

Prosimy o przesłanie mailem danych do ubezpieczenia ( osoby zainteresowane)!!! 

 

Zapraszamy ☺ 

 

 

 


