
 

Rodzaj wyjazdu: wyjazd narciarski 

Kraj/Region/Miejscowość: Szwajcaria/kanton Obwalden w centralnej Szwajcarii/Engelberg 

Termin pobytu: 06.03.2021 – 03.04.2021 

Zakwaterowanie: apartamenty, 2-10 osób 

Wyżywienie: własne 

Transport: własny 

Opis ośrodka Titlis-Engelberg 

Engelberg – „Góra aniołów”. To miejscowość położona w środkowej Szwajcarii, u stóp lodowca Titlis (górna stacja: 3028 
m n.p.m.). Dawniej była to niewielka wioska, dziś to nowoczesny ośrodek sportów zimowych o bogatej bazie noclegowej.  

Engelberg ma dostęp do 2 terenów narciarstwa zjazdowego: 

• Brunni na północy. Kusi narciarzy nasłonecznionymi trasami zjazdowymi o łatwiejszym stopniu trudności. 

• Zbocza lodowca Titlis na południu. Na trasy zawozi narciarzy nowoczesna, obrotowa kolejka linowa Rotair. Trasy 
położone w wyższych partiach lodowca są trudne i wymagają bardzo dobrych umiejętności narciarskich. Niższe 
partie lodowca są już łatwiejsze. 

Trasy narciarskie położone są na wysokości 1050 – 3028 m n.p.m. Łączna długość tras zjazdowych wynosi 82 km, w tym: 
35% tras niebieskich, 47% tras czerwonych i 18% tras czarnych . Najdłuższy zjazd ma aż 12 km!   

Fani narciarstwa biegowego znajdą natomiast 40 km szlaków do biegania, malowniczo położonych zarówno w dolinie, jak 
i w wyższych partiach gór. 

Inne atrakcje turystyczne w okolicy: skocznia narciarska Gross-Titlis-Schanze – odbywają się tutaj konkursy Pucharu 
Świata, Titlis Cliff Walk – stumetrowy most wiszący położony nad pięciusetmetrową przepaścią, na wysokości 3020 m 
n.p.m., jaskinia lodowcowa na górze Titlis, opactwo benedyktynów z roku 1120. 

 



 

ZAKWATEROWANIE 

Opis zakwaterowania 

 

Nazwa obiektu: Apartamenty Titlis Resort 

Lokalizacja: Alpenstrasse 11, Engelberg, Szwajcaria  

Najbliższy wyciąg narciarski: Titlis Bergbahnen – maksymalnie 700m 

Centrum: w centrum 

Supermarket: 1 km  

Restauracja: 750 m 

Parking: podziemny (maksymalna wysokość samochodu 2,30 m), płatny 

Narciarnia: bezpłatna, zamykana, z suszarką do butów 

Wi-Fi: bezpłatne 

czytaj więcej… 

OŚRODEK znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolejki linowej Titlis. Składa się z 9 domów                  
i łącznie 135 komfortowych, nowocześnie wyposażonych apartamentów dla niepalących. Dostęp do WiFi jest 
bezpłatny. Na terenie ośrodka znajduje się Centrum Wellness (strefa saun, strefa relaksacyjna, salon masażu, 
zabiegi spa), narciarnia oraz podziemny parking. Dla chętnych ośrodek oferuje serwis śniadaniowy, polegający 
na porannym dostarczeniu produktów spożywczych. Jest to usługa dodatkowo płatna. 

 

RODZAJE APARTAMENTÓW 

STUDIO dla maksymalnie 2 osób. 

 

Apartament składa się z przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka, ekspres do kawy), 
częścią jadalną, rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD oraz łazienki (suszarka 
do włosów). Apartament posiada balkon lub taras. 

 

APARTAMENT BILO z jedną sypialnią dla maksymalnie 4 osób. 

 

 



 

Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka, ekspres do kawy), częścią jadalną, 
rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD, sypialni 2-osobowej z łóżkiem podwój-
nym oraz łazienki (suszarka do włosów). Apartament posiada balkon lub taras. 

 

APARTAMENT TRILO FAMILY z dwoma sypialniami dla maksymalnie 6 osób. 

 

 

Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka, ekspres do kawy), częścią jadalną, 
rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD, sypialni 2-osobowej z łóżkiem podwój-
nym, sypialni 2-osobowej z łóżkiem piętrowym lub łóżkiem małżeńskim typu queen-size oraz łazienki (suszarka 
do włosów). Apartament posiada balkon lub taras. 

 

APARTAMENT TRILO z dwoma sypialniami dla maksymalnie 6 osób. 

 



 

Apartament kłada się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka, ekspres do kawy), częścią jadalną, 
rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD, sypialni 2-osobowej z łóżkiem podwój-
nym, sypialni 2-osobowej z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz 2 łazienek, jednej z wanną i jednej z prysznicem           
(suszarka do włosów). Apartament posiada balkon lub taras. 

 

APARTAMENT QUARDILO z trzema sypialniami dla maksymalnie 8 osób. 

 

 

Apartament składa się z przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka, ekspres do kawy), 
częścią jadalną, rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD, sypialni 2-osobowej  
z łóżkiem podwójnym, dwóch sypialni 2-osobowych z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz 2 łazienek, jednej            
z wanną i jednej z prysznicem (suszarka do włosów). Apartament posiada balkon lub taras.  

 

APARTAMENT CINQUILLO z czterema sypialniami dla maksymalnie 10 osób. 

 



 

 
Apartament na poddaszu. Składa się z przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym (zmywarka,     
ekspres do kawy), częścią jadalną, rozkładaną sofą, TV z kanałami międzynarodowymi i odtwarzaczem DVD, 
dwóch sypialni 2-osobowych z łóżkiem podwójnym, dwóch sypialni 2-osobowych z dwoma pojedynczymi          
łóżkami, 2 łazienek, jednej z wanną  i jednej z prysznicem (suszarka do włosów) oraz dodatkowej toalety. Apar-
tament posiada balkon lub taras. 

 

TERMINY 

6.03 - 13.03.2021 

13.03 - 20.03.2021 

20.03 - 27.03.2021 

27.03 - 03.04.2021 

 

CENA ZA APARTAMENT 
7 NOCLEGÓW 

STUDIO dla 2 osób 4270 zł 

BILO dla 2-4 osób 5930 zł 

TRILO FAMILY dla 4-6 osób 6600 zł 

TRILO dla 4-6 osób 7120 zł 

QUADRILO dla 6-8 osób 8000 zł 

CINQUILLO dla 8-10 osób 10200 zł 

 

Cena zawiera: 7 noclegów w wybranym apartamencie bez wyżywienia, bieliznę pościelową i ręczniki, sprzątanie 
końcowe apartamentu (aneks kuchenny we własnym zakresie), taksę klimatyczną, korzystanie z sauny (dla osób 
od lat 16), korzystanie z internetu oraz narciarni. 

Cena nie zawiera: karnetu narciarskiego (6 dni: osoba dorosła od lat 20 – 310 CHF, senior od lat 65 – 248 CHF, 
młodzież 16-19 lat – 217 CHF, dzieci 6-15 lat – 124 CHF), transportu (przejazd własny), ubezpieczenia narciar-
skiego KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR (65 zł/osoba), miejsca parkingowego                                        
(12 CHF/auto/dzień), serwisu śniadaniowego (opcjonalnie, na zapytanie), lunchu w restauracji na stoku              
(opcjonalnie, 20 CHF/osoba/dzień), obiadokolacji w pobliskim hotelu (opcjonalnie, 40 CHF/osoba/dzień, napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo), korzystania z salonu masażu i zabiegów spa. 

 

BTZ BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PRZEMYSŁAW CHMIELARZ 
ADRES: 40-860 Katowice, GLIWICKA 228, TEL: 730099076 

EMAIL: biuro@btzkatowice.pl , WWW: btzkatowice.pl 


