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 .. Sporthotel Alpinum * 
 

 
Terminy    18.07 - 28.07.2016      07.08 - 17.08.2016 

 
 
 
                  
Wiek uczestników:  10 – 14 lat i 15 – 18 lat 
 
Austriacka Karyntia uważana jest przez wielu turystów za jedno z najatrakcyjniejszych wakacyjnych miejsc w Europie Środkowej. W tym wysuniętym najdalej na południe 
kraju związkowym, gdzie latem zwykle jest ciepło, panuje swobodna, niemal śródziemnomorska atmosfera, a gdy do tego dodać efektowne połączenie jezior i wspaniałych 
górskich krajobrazów, region jawi się jako wręcz idealne miejsce na wypoczynek na łonie natury. 

 

Zakwaterowanie 
 

SPORTHOTEL ALPINUM  położony blisko granicy włoskiej, w miejscowości Treffen koło Villach, na stoku góry Gerlitzen,  

na wys. 1500m. n.p.m. Oferuje zakwaterowanie w pokojach 4, 5 osobowych lub studiach. Większość pokoi z tarasem z widokiem na 
Alpy i jezioro Osiacher See. Każdy pokój z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV-sat (z polskimi programami). 
W hotelu - sauna, świetlica,  sala kominkowa, sala restauracyjna, mini kino, kawiarenka internetowa, bilard, dart, tenis stołowy, 
trambambula, bar, dyskoteka,  plac na ognisko i grillowanie. Z tarasów hotelu Alpinum rozciąga się niepowtarzalny widok na 
przepiękną panoramę Alp. 
Poza tym nieopodal hotelu znajdują się: gokardy na stoku , korty tenisowe, boiska do siatkówki, a także duży kompleks wodno-
rekreacyjny nad malowniczo położonym jeziorem Ossiacher See z bardzo czystą i ciepłą wodą (24-26

O
C)  – do którego zjeżdża się 

gondolą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyżywienie 
Śniadania x 8 (bardzo urozmaicony bufet), lunch pakiety x 8 w formie suchego prowiantu+ napój i obiadokolacje x 8 (zupa, drugie danie, deser), w tym 
jedna obiadokolacja w formie grill party na wolnym powietrzu (dania z grilla -  zapiekane ziemniaki, bufet sałatkowy, grillowane filety z kurczaka, deser , 
herbata) + kanapki na drogę powrotną + ciepły posiłek w drodze powrotnej 

 
 

Program pobytu 
Dzień pierwszy - wyjazd z Polski wg. Rozkładu jazdy 
Dzień drugi - przyjazd do hotelu w godzinach  południowych,  lunch, ok.godz.14 –ej zakwaterowanie, wjazd kolejką  lub , jeśli będziecie mieli ochotę 
piesza wycieczka na szczyt góry Gerlitzen ( 1900 m n.p.m. ), po powrocie  zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie ośrodka, ciepła obiadokolacja, 
dyskoteka  

                Dzień trzeci do dziewiąty – realizacja programu w Austrii 
● rejs statkiem po Ossiacher See,   
● wycieczka do Zamku Landskorn, a następnie do rezerwatu makaków – jednego z dwóch miejsc na świecie gdzie małpki te żyją na wolności, a 
dzięki swoim treserom dają niepowtarzalny godzinny pokaz,   
● całodzienna super wycieczka, niezapomniane wrażenia dla wszystkich!!!! Przejazd fascynującą trasą widokową, krainą wodospadów, wysokich 
nawet do 350 m, a następnie zwiedzanie cudu inżynierii -  fantastycznej zapory  w Dolinie Spadającej Wody.  Później Muzeum Porsche w Gmund, 
a w przypadku wolego czasu także  relaks nad alpejskim basenem w Gmund.  
● całodzienna wycieczka do Wenecji, zwiedzanie z przewodnikiem, zobaczycie Kościół San Rocco, Bazylika Dei  Frari, Ponte Rialto, Most 
Westchnień Plac św. Marka, Pałac  Dodżów, w drodze powrotnej Quiz z nagrodami z wiedzy o Wenecji 
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                ● wycieczka do Klagenfurtu: wizyta w najsłynniejszym austriackim Terrarium, a następnie Minimundus – świat w miniaturze –  
                rewelacyjne miejsce które trzeba  zobaczyć !!! W miarę wolnego czasu, w drodze powrotnej wjazd windą na wieżę widokową  Pyramidenkogel.  
                Dla chętnych i odważnych za dodatkową opłatą ok 4 € dodatkowa atrakcja zjeżdżalnia poduchowa z samego szczytu wieży - 80 m zjazdu !!! 

● plażowanie i relaks oraz czynny wypoczynek na kąpielisku nad jeziorem Osiacher See 
● zajęcia  animacyjne i rekreacyjno-sportowe na terenie hotelu, m.in. dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe, ognisko, grill party, projekcje filmów itd. 
Dzień dziesiąty śniadanie, wyjazd w drogę powrotną, runda autokarowa ulicami Wiednia obok najwspanialszych zabytków tego miasta, 2 godzinny 
czas wolny w  jednym z największych lunaparków Europy – „Prater”  (atrakcje lunaparku są dodatkowo płatne ok. 3-5 euro), dalszy przejazd przez 
Austrię, Czechy, w drodze ciepły posiłek 
Dzień jedenasty przyjazd do Polski 
 
Ze względu na czynniki niezależne od organizatora ( np. pogoda)  organizator zastrzega sobie prawo zmiany w realizacji  poszczególnych elementów 
programowych. 
 

Świadczenia zawarte w cenie 
- przejazd autokarem  z klimatyzacją - wyjazd z Poznania o godz.17.00, zbiórka o godz.16.45  (ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO),  
   przejazd przez Czechy,  wyjazd z pozostałych miast zgodnie z rozkładem jazdy, który znajduje się na stronie www.skipper.poznan.pl  

 - 8 noclegów  
- wyżywienie   
 - realizacja programu  
 - opieka rezydenta oraz doświadczonej kadry pedagogicznej 
 - ubezpieczenie KL 50.000 PLN, NNW -10.000 PLN  TU Ergio Hestia   
  

Cena nie zawiera 
-  opłaty za wycieczkę fakultatywną do Wenecji 40 Euro 
 - obowiązkowej dopłaty do biletu podczas wycieczki do Klagenfurtu – 4,5 Euro. 
-  atrakcji lunaparku „Prater” we Wiedniu – ok. 3 - 5 Euro za jedną atrakcję (dla chętnych) 
-  kaucji zwrotnej w wys. 15 Euro obejmującej ew. zniszczenia w hotelu 
- gwarancja niezmienności ceny bez względu na ew. wzrost cen paliw i kursów walut – 100 zł (gwarancje można wykupić tylko  
  w dniu podpisania umowy) 

   
 
 

  Informacje praktyczne 
 

●   należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, okulary przeciwsłoneczne, wygodne obuwie sportowe, mały plecak,  

     krem do opalania z filtrem, kieszonkowe 
●   telefony- z Polski kierunkowy 00 43 + numer abonenta z kierunkiem na wybrane miasto, tel. do hotelu 0043 424 829 730,  

     do uczestników najlepiej dzwonić w godz. 8.30 – 9.30, 18.00 – 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży „SKIPPER” 61-806 Poznań, ul. Św. Marcin 29/4  tel. 61 661-33-34 tel./fax. 61 851-95-93 

 

http://www.skipper.poznan.pl/

