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WYJAZD RODZINNY lodowiec STUBAI

Znany i sprawdzony na wielu wyjazdach 

klubowych Stubai to największy w Austrii 

ośrodek narciarski położony na lodowcu. 

Znajduje się na końcu doliny Stubaital, 45 

minut jazdy samochodem od Innsbrucka. 

26 wyciągów (w tym najnowsza 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/pl/

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


HOTEL Stacklerhof **** Neustift

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. Raz w tygodniu w 
restauracji organizowany jest wieczór 
fondue i uroczysta kolacja. 

www.stacklerhof.at

http://www.stacklerhof.at


DLA DZIECI i dorosłych

SZKOLENIE

Zapraszamy na wyjazd dzieci ligowe 

(roczniki 2013 – 2008) wyjeżdżające 

samodzielnie oraz rodziców, chcących 

rozpocząć sezon w rodzinnym gronie. 

Zapewniamy szkolenie w małych 

grupach zarówno dla dzieci jak i dla 

dorosłych. 



DOROŚLI

DZIECI jako 2 os. w pokoju
(1 dorosły + 1 dziecko)

DZIECI bez rodziców

CENA ZAWIERA

CENY

• ze szkoleniem – 4450 pln  [ 4890 pln ]

• bez szkolenia – 3720 pln  [ 4090 pln ]

• 2013 - 2012 – 3190 pln  [ 3510 pln ]

• 2011 – 2010 – 2840 pln [ 3120 pln ]

• 2009 – 2008 – 3550 pln [ 3900 pln ]

• 2013 - 2012 – 3740 pln  [ 4110 pln ]

• 2011 – 2010 – 3390 pln [ 3730 pln ]

• 2009 – 2008 – 3550 pln [ 3900 pln ]

• Transport autokarem Raf Trans Warszawa – Neustift – Warszawa + transport na miejscu 
(wyjazd z Warszawy w piątek 08.11.2019 wieczorem)

• Zakwaterowanie: Hotel Stacklerhof **** w Neustift

• Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w hotelu + lunche na stoku  
(cena dla dorosłego nie zawiera lunchów na stoku)

• 6-dniowy karnet narciarski (10-15.11.2019)

• 6-dniowe szkolenie narciarskie (10-15.11.2019)

• ubezpieczenie KL, KR, NNW, OC

Ceny w nawiasach: członkowie WKN bez opłaconej składki 2019/2020 i osoby niezrzeszone w WKN

DZIECI jako 3 i 4 os. w pokoju
(2 dorosłych + 1 lub 2 dzieci)

• 2013 - 2012 – 2910 pln  [ 3200 pln ]

• 2011 – 2010 – 2560 pln  [ 2810 pln ]

• 2009 – 2008 – 3500 pln  [ 3850 pln ]



rezerwacja, płatność, rezygnacja

WARUNKI

• Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy wyłącznie 

mailowo na adres wkn@wkn.pl do 8 

października 2019 lub do wyczerpania miejsc

• Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest 

wpłata zaliczki 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 12 października 2019 należy dopłacić 

pozostałą kwotę

• Istnieje możliwość wykupienia 

ubezpieczenia zwrotu kosztów rezygnacji. 

Koszt ubezpieczenia wynosi 2,5% pełnej ceny 

za wyjazd. Szczegółowe informacje na temat 

w/w ubezpieczenia znajdują się w OWU;

• W przypadku braku warunków narciarskich, 

bardzo złych warunków pogodowych lub 

niewystarczającej liczby uczestników, WKN 

zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.

W tytule przelewu należy podać numer 

wyjazdu 114/2019 oraz imiona i nazwiska 

uczestników!

71 1240 5950 1111 0000 4769 1854
Warszawski Klub Narciarski, ul. Drawska 22,  

02-202 Warszawa Bank Pekao S.A. 

Jeżeli kurs euro wzrośnie ponad 4,35 pln cena 

wyjazdu może ulec zmianie.



zapraszamy


