Propozycja wyjazdu narciarskiego Lachtal 2023
Miejsce: Lachtal, Austria
Stacja narciarska: Lachtal
www.lachtal.at
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Różnica poziomów od 1600 m do 2222 m
Region narciarski Lachtal to jeden z najpopularniejszych obszarów turystycznych w Austrii z bogatą
ofertą atrakcji na każdą porę roku. Zima w Styrii jest wyjątkowo czarująca. Rozejrzyj się na szczycie
stoku po sąsiednich zboczach skrzących w słońcu drobinkami lodu. Weź głęboki wdech, zachłyśnij się
rześkim, górskim powietrzem i oddaj się zimowemu szaleństwu! Po wszystkim zawsze możesz
rozkoszować się spokojem w jednym z perfekcyjnie wyposażonych ośrodków czy schronisk przy
szklance aromatycznego grzańca i talerzu specjałów lokalnej kuchni.
150 ha idealnie przygotowanych tras zjazdowych, gdzie dostarczy nas 10 różnych wyciągów!
Zadowoleni będą zarówno amatorzy freeridingu, jak i wielbiciele carvingu. Region narciarski Lachtal
oferuje wiele możliwości przyjemnego spędzenia zimowych ferii.
Region narciarski Lachtal oferuje szkolenia dla osób z różnych przedziałów wiekowych, o różnym
stopniu umiejętności. Istnieje masa osobnych programów wiernych starym tradycjom, ale i nowym
trendom w jeździe na jednej bądź dwóch deskach. Lachtal to szereg specjalistów, którzy z
entuzjazmem zamienią ciężką naukę w świetną zabawę w maksymalnie bezpiecznych warunkach.
Możliwe są szkolenia grupowe (podzielone wg różnych kategorii) lub opcje indywidualne.
Organizatorzy szkółek narciarskich i snowboardowych regionu narciarskiego Lachtal gwarantują, że
sam kurs będzie niezwykłym przeżyciem. Nowo nabyte umiejętności możesz sprawdzić w trakcie
cotygodniowego konkursu z atrakcyjnymi nagrodami, w którym może wziąć udział każdy narciarz czy
snowboarder.
Lachtal zadba też o najmłodszych rozpoczynających swoją przygodę z nartami. Specjalnie wydzielony
stok spełnia wszystkie warunki gwarantujące bezpieczeństwo naszym pociechom. Maluchy pod
okiem opiekunów nie tylko przyswoją techniki jazdy, ale będą się świetnie bawiły. Poustawiane na
trasie postacie z ulubionych bajek, śnieżna taksówka, magic carpet i mały wyciąg, lepienie bałwana,
mini-slalom… Zarządzający regionem narciarskim Lachtal
zrobią wszystko, żeby nauka maluchów była jak
najprzyjemniejsza!
Jeszcze Ci mało zimowych szaleństw? Wypróbuj
podświetlaną nocą trasę zjazdową do sanek rodzinnych,
coraz popularniejszego ostatnimi czasy toboganu. Chłoń
cudowne widoki, zanurz się w naturze w trakcie
przedzierania się przez trasy przeznaczone do aktywności
typu hiking lub cross-ski. Promując te atrakcje, region
narciarski Lachtal podkreśla wspaniałe uczucia wolności,
niezależności, których również tutaj doświadczymy.

Zakwaterowanie

Hotel Lachtalhaus*** - www.lachtalhaus.eu
Termin: 5-8 stycznia 2023
Ilość osób: 15-20
Odnowiony w 2009 roku obiekt Lachtalhaus cieszy się doskonałą lokalizacją obok dolnej stacji
wyciągu narciarskiego Lachtal. Swoim Gościom oferuje on bezpłatne WiFi, śniadanie oraz
obiadokolację w formie bufetu oraz saunę.
Do dyspozycji Gości są jasne i komfortowe pokoje z telewizorem z dostępem do kanałów
satelitarnych, częścią wypoczynkową oraz łazienką. Niektóre z nich dysponują także balkonem z
pięknym widokiem na góry.
Goście obiektu Lachtalhaus mogą spróbować domowej pizzy i dań kuchni austriackiej w
restauracji lub zrelaksować się przy drinku w barze.
Położona na wysokości od 1660 do 2200 metrów n.p.m. miejscowość Lachtal jest drugim co do
wielkości ośrodkiem narciarskim w Styrii. Latem dostępnych jest tu wiele szlaków turystycznych i
górskich tras rowerowych.
Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.

Dorosły: 460 euro + 400 zł
Dziecko 2007-2016 : 385 euro+ 400 zł
Junior 2004-2006 : 480 euro + 400 zł
W cenie: 3 dni pobyt w hotelu*** z śniadaniami w formie bufetu oraz obiadokolacjami z daniami do
wyboru lub bufet, 3 dniowy skipass, opiekę trenerów,3 dniowy trening na tyczkach na
zarezerwowanej trasie, SPA hotelowe, przejazd busami klubowymi, WiFi
Cena nie obejmuje: napojów do kolacji, ubezpieczenia

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem, prosimy o zgłoszenie mailem wraz z danymi ( imię i
nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zameldowania)- + 50 zl
Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają po 300 zl
Opcje dodatkowe:
Dopłata do późnego wyjazdu z hoteli + 30 euro za pokój
Dopłata do pokoju 1 os + 29 euro
Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 50 euro lub 200 zł do trenerów lub na nasze konto najpóźniej
do 15 listopada 2022!!
Pozostała kwotę bierzemy z sobą na miejsce

