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Znany i sprawdzony na wielu wyjazdach 

klubowych Stubai to największy w Austrii

ośrodek narciarski położony na lodowcu.

Znajduje się na końcu doliny Stubaital.

26 wyciągów (w tym nowa gondola 

dojeżdżająca na szczyt Eisgrat w 12 minut), 

35 zróżnicowanych tras i świetne zaplecze 

gastronomiczne to tylko niektóre z zalet 

tego ośrodka.

www.stubaier-gletscher.com
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ROCZNIKI 2008 I STARSI

http://www.stubaier-gletscher.com/pl/


Hotek Stacklerhof znajduje się 800 

metrów od centrum miejscowości 

Neustift im Stubaital. Urządzony jest w 

klasycznym alpejskim stylu, a restauracja 

serwuje nowoczesne dania kuchni 

tyrolskiej i bogate śniadania w formie 

bufetu. W strefie SPA znajduje się sauna 

fińska, łaźnia parowa, basen Kneippa, 

a także wanna z hydromasażem na 

zewnętrznym tarasie. 

W związku z niepewną sytuacją na świecie tym 

razem łączymy nasz obóz z wyjazdem rodzinnym. 

W przypadku dużego zainteresowania istnieje 

możliwość zorganizowania innego hotelu lub 

apartamentów.

www.stacklerhof.at

http://www.hotel-miravalle.org/en/


Nasza propozycja to „klasyczny” 
wyjazd na rozpoczęcie sezonu:  
rozjeżdżenie, doskonalenie techniki 
i jazda w różnych warunkach.  
Nie obędzie się też bez kilku 
przejazdów na gigancie. 

Po południu planujemy dodatkowe 
zajęcia, treningi i wiedo-analizę. 
Chcemy również poskakać 
w parku trampolin AIRPARC  
w Telfes.

Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma 
wyjątkową koszulkę SKITOURISTAS 
i upominek od firmy PIKPAK. 

airparc.com/stubai/

http://www.hotel-miravalle.org/en/
http://airparc.com/stubai/


CENA dla KLUBOWICZÓW

w cenie:

4280 pln

• Transport autokarem Raf Trans Warszawa – Neustift – Warszawa
       (wyjazd z Warszawy w piątek 06.11.2020 wieczorem)

• Transport na miejscu 

• Zakwaterowanie: Hotel Stacklerhof **** w Neustift

• Pełne wyżywienie: śniadania i obiadokolacje  + lunche na stoku

• 6-dniowy karnet narciarski (08-13.11.2020)

• 6-dniowe szkolenie narciarskie (08-13.11.2020)

• ubezpieczenie KL, KR, NNW, OC

• Wyjście do parku trampolin AIRPARC

• Gadżety wyjazdowe



• Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie mailowo na 

adres wkn@wkn.pl do 23.10.2020 lub do wyczerpania miejsc

• Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zalicz-

ki w wysokości 1000 zł/osobę w ciągu 3 dni od momentu  

potwierdzenia przez sekretariat WKN dostępności miejsc

• Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie jest 

równoznaczny z automatycznym anulowaniem zapisu.  

Do 23.10.2020 należy dopłacić pozostałą kwotę

• Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia zwrotu kosz-

tów rezygnacji. Koszt ubezpieczenia wynosi 2,5% pełnej ceny 

za wyjazd. Szczegółowe informacje na temat w/w ubezpie-

czenia znajdują się w OWU; [Ubezpieczenie obejmuje zacho-

rowanie na COVID-19, ale NIE OBEJMUJE kwarantanny.]

• W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych 

warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby uczest-

ników, WKN zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.

• Wyjazd planowany jest dla małej grupy – 7 osób, w po-

łączeniu z wyjazdem rodzinnym. W przypadku dużej ilości 

chętnych istnieje możliwość zmian organizacyjnych – np. 

wynajęcie apartamentów, inna opcja transportu.

W tytule przelewu należy podać numer wyjazdu 
217/2020 oraz imiona i nazwiska uczestników !!!

Bank PKO BP 88 1020 4900 0000 8502 3211 6236
Warszawski Klub Narciarski, ul. Drawska 22

02-202 Warszawa

Jeżeli kurs euro wzrośnie ponad 4,6 pln cena wyjazdu 

może ulec zmianie.
W razie pytań prosimy o kontakt: 

Kasia Marzec, tel: 608 390 523 mail: skitouristas@gmail.com

warunki rezerwacji, płatności i rezygnacji

mailto:marzec.one%40gmail.com?subject=



