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Miejsce: Gastein (Austria)  

Termin: 26.12-02.01.2021  

Dojazd:  dojazd własny 

Cena: od 1.400 euro * w pokoju 2 os. 
 

 
DOLINA GASTEIN – położona niedaleko Salzburga, znana przede wszystkim z wód termalnych, oferuje 
również doskonałe warunki do narciarstwa alpejskiego i biegowego. Gasteinertal to 250 km tras 
zjazdowych i jest częścią Ski Amade, które do dyspozycji ma w sumie 900 km tras i 300 wyciągów.  
 
Zimowy pobyt może być atrakcyjną kombinacją sportów zimowych oraz odnowy biologicznej w wodach 
termalnych lub SPA.   
 
Nie ryzykuj! Rezerwuj wyjazd: snow@toptravel.pl 

 
Szczegóły na www.gastein.com 

 

Zakwaterowanie i ceny: 
 

Hotel NORICA THERME Lux thermenhotels-gastein.com 

 
Hotel NORICA THERME 4*Lux położony jest w Badhofgastein, kurorcie znanym z wód termalnych.. Hotel 
położony jest w centrum miasteczka, przy znanym deptaku, a jego atutem jest podziemne połączenie z 
Alpentherme o powierzchni 32.000 m2. Hotel dysponuje również własnym Celtic Spa z basenem, sauną, 
strefą relaksu oraz bogatą ofertę zabiegów.  
 
W odległości ok. 400 m od hotelu znajduje się dolna stacja kolejki kabinowej Schlossalmbahn I, do której 
można dostać się pieszo lub skibusem (przystanek blisko hotelu). Przy stacji kolejki znajdują się płatne 
szafki do przechowania sprzętu narciarskiego. 
 
W hotelu znajduje się również restauracja znana z wyśmienitej kuchni, kawiarnia oraz winnica z 
wyjątkowo bogatą kartą win, a dla wszystkich gości dostępny jest internet bezprzewodowy, bezpłatny 
parking lub płatny garaż. Hotel zaprasza również psy (za opłatą). 
 
Pokoje z balkonami posiadają łazienkę z suszarką do włosów, TV, telefon, kącik wypoczynkowy, szlafrok, 
kapcie. Na zamówienie sofa dla 2 dzieci. 
 
Inne rodzaje pokoi na zamówienie. 

 

  

http://www.toptravel.com.pl/wyjazdy-narciarskie/narty-val-di-fiemme-2017/
mailto:snow@toptravel.pl
https://www.gastein.com/pl/
https://thermenhotels-gastein.com/pl/hotel-norica
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Ceny: 
 
Cena za osobę Cena dla osoby dorosłej: od 1.400 Euro w pokoju 2 os. z balkonem 
 
Cena zawiera: 
- śniadania w formie bufetu, 
- popołudniowe przekąski apres ski, 
- kolacja składająca się z 4 dań do wyboru, bar sałatkowy i deserowy, 
- kolacja sywlestrowa, 
- wstęp do Celtic Spa (basen, sauna, łaźnia parowa, kąpiele termalne, strefa relaksu z wodą i herbatą), 
- wstęp do Alpentherme Gastein (dostęp przejściem podziemnym), 
- wifi na terenie całego hotelu, 
- Gastein Card oferująca zniżki w wielu punktach w miejscowości 
 
Dodatkowe koszty: 
- napoje do kolacji oraz taxa turystyczna płatne na miejscu, 
- ubezpieczenie – oferujemy różne opcje, 
- ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu w razie zachorowania 
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 5 PLN / os. 
 
Na zamówienie przelot do Salzburga lub Monachium oraz transfery z lotniska. 

 

 

 
Karnety narciarskie: 

 

 
Ski Amade – 6dni 
Osoba dorosła: 286 Euro 
Młodzież (2002-2004) 214,5 Euro 
Dzieci (2005-2014) 143 Euro  
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