
 

 

AUSTRIA LODOWIEC PITZTAL     

Termin 10.11 -15.11.2020 

Miejscowość:  St. Leonard 

Zakwaterowanie: Ferienhaus Gaugg w odległości 12 km od stacji narciarskiej.                           
Przystanek skibusa przy obiekcie. 

Dojazd:  busami Renault Traffic Long 2018r. 
 
Wyjazd z Krakowa lub Katowic 

 
Cena całkowita: 
330 Euro plus 500 zł  

Cena zawiera: 
- transport 
– 4 noclegi w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami 
     (pensjonat do wyłącznej dyspozycji grupy)       
–  śniadania 
– Wi-Fi  
– karnet narciarski na 4 dni, 
– doskonalenie techniki jazdy (16 godzin)  z analizą wideo pod okiem instruktora. 
                            
Płatne opcjonalnie:  
- Obiadokolacja w restauracji „Hide” w cenie18 euro za posiłek  
- Ubezpieczenie NNW i KL  
 
 
 



 

 

Stoki Pitztaler Gletscher... 

Trasa łatwa                                      13,2 km 
Średnia                                             20,8 km 
Trudne                                                5,1 km 
Freeride/ Trasy                                   39 km 

Wyciągi: 

Orczyki - 4 

Krzesełka - 4 

Gondole - 3 

Kolejki linowo-torowe - 1 

 

 

 

 

 

 



Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie pocztą elektroniczną 

wojtek@womaski.pl następujących informacji: 

 

1. Imię i nazwisko  
2. Data i miejsce urodzenia 
3. Numer telefonu kontaktowego 
4. Pesel do ubezpieczenia 

 
Wystawienie faktury za udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego podania odpowiednich 
danych.  
Informujemy, że wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

 Ze względu ograniczoną liczbę miejsc (18) o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat 

 

Informacja o wyjeździe: tel.:+48/ 501 23 33 37 wojtek@womaski.pl 

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 500 zł do dnia 12.10.2020 

na konto: 54 1050 1474 1000 0090 6703 6385 

Adresat: Szkoła Narciarska i Snowboardowa WOMA SKI Tatracomp, Marcin Wolski 

34-500 Zakopane , ul. Balzera 8 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Koszty ubezpieczenia pokrywa uczestnik.  
2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania kasków. 
3. Kwota 330 euro płatna wyłącznie w gotówce na miejscu.  
4. Na stoku podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. 
6. Szczegółowe informacje o wyjeździe zostaną udostępnione po wpłacie zaliczki. 
      

https://www.ferienhaus-gaugg.com 

https://www.pitztal.com 
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