
 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na ferie zimowe do Nassfeld 
21-27 lutego 2016 

Ośrodek narciarski Kärnten Nassfeld-Hermagor, położony w 
południowo - zachodniej Karyntii, na granicy włosko - austriackiej, należy do największych i 
najbardziej atrakcyjnych w Austrii. Panują tu bardzo dobre warunki śniegowe. Ośrodek oferuje 30 
nowoczesnych kolejek górskich i wyciągi oraz ponad 100 km tras przeznaczonych dla narciarstwa 
zjazdowego na każdym poziomie zaawansowania. Ponad 39000 osób w ciągu godziny może zostać 
przetransportowanych do obszarów na wysokości ponad 2000 m. 

Nassfeld kusi nie tylko zachwycającą panoramą gór, lecz także gwarancją śniegu. „Śnieżne zagłębie“ 
Karyntii zawdzięcza swój specyficzny mikroklimat z obfitymi opadami śniegu częstemu występowaniu 
niżu śródziemnomorskiego w okresie od początku grudnia do połowy kwietnia. A jeśli natura 
ograniczy swoją hojność, odpowiednie naśnieżanie wszystkich 110 kilometrów tras narciarskich oraz 
najnowocześniejsze wyciągi dbają przez cały sezon o niezakłóconą rozrywkę na stoku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciągi: 30, 17, 8, 5 

Trasy: 110 km, tak, 30 km, 69 km, 
11 km 

Różnica poziomów od 610 m do 2020 m npm 

 



Zakwaterowanie 

Hotel Karnischerhof*** - www.karnischerhof.at  

Termin: 21-27.02.2016 

Stacja narciarska : Skiarena Nassfeld – www.nassfeld.at  

Hotel Karnischerhof jest położony w miejscowości St. Stefan w 
pobliżu Pressenger See w centrum regionu Karyntia. Hotel jest 
oddalony 23 km os stacji narciarskiej Nassfeld. 

Hotel słynie z doskonałej kuchni oraz tematycznych kolacji z 
bufetami : deserowy, lodowy ,” pizzowy” 

Tuż obok hotelu znajduje się stacja darmowego skibusa. 

Pokoje hotelowe są wyposażone łazienki z prysznicami i WC,TV 
Sat, balkony lub tarasy. 

SPA hotelowe : kryta pływalnia, 2 sauny. 

Do dyspozycji gości : pokój do masażu, pokój zabaw dla dzieci, 
tenis stołowy, bilard, taras słoneczny. 

W cenie pobytu: 6 dni – śniadania w formie bufetu, kolacja z daniami do wyboru i bufetem 
sałatkowym, 5 dni skipass, szkolenie narciarskie ( dla dzieci i młodzieży), trening na tyczkach na 
zarezerwowanej trasie , zawody narciarskie, popołudniowe zajęcia dla dzieci, analiza video, napoje do 
kolacji ( dla dzieci), Wifi ( w restauracji, barze i recepcji), SPA hotelowe, bezpłatny skibus , przejazd 
komfortowym autokarem ( WC, video, barek ), kaucja za skipass, ubezpieczenie, narciarskie  KL + NW 

 

 

 

 

 

 

http://www.karnischerhof.at/
http://www.nassfeld.at/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EPboTS0UMV_l8M&tbnid=wtL0_tsYiKdkkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.karinthie.nl/hotel/naturarena%20karnischer%20hof.htm&ei=Z9r1U8SbAcHUPLeVgOAC&psig=AFQjCNFsxmDYlpoRxSwz0pWXEYxO4kFz6w&ust=1408707474259910
https://www.j2ski.com/ski_hotels/Austria/Sankt_Stefan_An_Der_Gail/Familienhotel_Karnischer_Hof.html
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EPboTS0UMV_l8M&tbnid=wtL0_tsYiKdkkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.familyaustria.at/de/unterk%C3%BCnfte/familien-erlebnishotel-karnischer-hof/3-34.html&ei=nNr1U9jkCs3-PNKngaAC&psig=AFQjCNFsxmDYlpoRxSwz0pWXEYxO4kFz6w&ust=1408707474259910


Cena:  

Dzieci 2010- 2013  
( cena w pokoju z 2 rodziców) - 245 euro + 500 zł  
Dzieci 2001-2009 
- cena w pokoju z 2 rodziców – 350 euro + 500 zł 
- cena w pokojach 3 ,4, 5 os, bez rodziców   -  390 euro + 500 zł  
Młodzież od 1997-2000   
 - cena w pokojach 3,4,5 osobowych  - 485 euro + 500 zł  
Dorośli - 550 euro + 500 zł  
 
Osoby dojeżdżające własnym transportem odliczają po 150  zł od osoby  
Zawodnicy posiadający kartę ubezpieczeniową Planeta Młodych odliczają – 20 zł  
Dopłata do szkolenia dla dorosłych + 150 zł 
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 90 euro 
 
Zgłoszenia dodatkowe informacje:  

Katarzyna Szafrańska- Sosgórnik 

Tel. +48 509 722 215       katarzyna@fabrykawrazen.pl  
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