
 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wyjazdu: wyjazd narciarski 

Kraj/Miejscowość: Szwajcaria/Meiringen 

Termin pobytu: 13.03.2021 – 20.03.2021 

Zakwaterowanie: apartamenty  

Transport: własny 

Opis regionu  

Ośrodek narciarski Meiringen-Hasliberg zlokalizowany na wysokości między 1080 a 2344 m. Jest odpowiedni zwłaszcza 
dla rodzin. Znajdują się tutaj stoki o średnim poziomie trudności. Dla dzieci jest tutaj wiele ofert, takich jak specjalny teren 
treningowy, magiczny dywan i szkółka narciarska. Co więcej, Meiringen-Hasliberg oferuje strefę jazdy wolnej, jak również 
snow park. Znajdują się tu także trasy do zimowych wędrówek. Entuzjastom narciarstwa biegowego w Meiringen-
Hasliberg przypadnie do gustu trasa przez dolinę Gadmen. 

 

TRASY: 20 KM ŁATWE + 34 KM ŚREDNIE + 6 KM TRUDNE = 60 KM 

 

 



ZAKWATEROWANIE  

Opis zakwaterowania 

 

Nazwa obiektu: Swisspeak Resort Vercorin 

Lokalizacja: Vercorin, Szwajcaria 

Najbliższy wyciąg narciarski: Meiringen Hasliberg Reutin – 650 m 

Centrum: 150 m 

Restauracja: 100 m 

Parking:  

Narciarnia:  

Wi-Fi:  

czytaj więcej… 

 

Ośrodek SWISSPEAK Resort Meiringen położony jest w miejscowości Meiringen i oferuje widoki na ogród, zakwaterowanie 
oraz bar. We wszystkich pomieszczeniach można bezpłatnie korzystać z WiFi. Na miejscu dostępny jest prywatny parking. 

Każdy apartament dysponuje balkonem, kuchnią ze zmywarką do naczyń, jadalnią, częścią wypoczynkową z telewizorem 
z płaskim ekranem oraz łazienką z prysznicem i suszarką do włosów. Do dyspozycji gości jest również lodówka, piekarnik, 
płyta kuchenna, czajnik i ekspres do kawy. 

Po dniu spędzonym na wędrówkach, jeździe na nartach lub na rowerze goście mogą zrelaksować się w ogrodzie lub we 
wspólnej części wypoczynkowej. 

 

Apartament BILO dla 2/4 osób składa się z pokoju dziennego z rozkładaną 2-osobową sofą, z wyposażonym aneksem 
kuchennym i częścią jadalną, sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz łazienki i balkonu lub tarasu. Do dyspozycji Gości jest 
telewizor z płaskim ekranem, lodówka, piekarnik, płyta kuchenna, czajnik i ekspres do kawy. W apartamencie jest 
dostępne WiFi. 

 

Apartament TRILO dla 4/6 osób składa się z pokoju dziennego z rozkładaną 2-osobową sofą, z wyposażonym aneksem 
kuchennym i częścią jadalną, sypialni z łóżkiem małżeńskim, sypialni z łóżkiem piętrowym oraz 2 łazienek. Do dyspozycji 
Gości jest telewizor z płaskim ekranem, lodówka, piekarnik, płyta kuchenna, czajnik i ekspres do kawy. W apartamencie 
jest dostępne WiFi. 

 



 

CENA ZA OSOBĘ 

7 NOCLEGÓW + 6-DNIOWY SKIPASS 

Cena za osobę w apartamencie BILO przy zakwaterowaniu 2 osób – 2780,00 zł 

Cena za osobę w apartamencie BILO przy zakwaterowaniu 3 osób – 1990,00 zł 

Cena za osobę w apartamencie BILO przy zakwaterowaniu 4 osób – 1600,00 zł 

Cena za osobę w apartamencie TRILO przy zakwaterowaniu 4 osób – 2100,00 zł 

Cena za osobę w apartamencie TRILO przy zakwaterowaniu 5 osób – 1760,00 zł 

Cena za osobę w apartamencie TRILO przy zakwaterowaniu 6 osób – 1570,00 zł 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: 7 noclegów w wybranym apartamencie bez wyżywienia, bieliznę pościelową i ręczniki, sprzątanie 

końcowe (aneks kuchenny należy posprzątać we własnym zakresie), karnet narciarski 6-dni Meiringen/Hasliberg, 

korzystanie z pokoju gier, ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR. 

Cena nie zawiera: dojazdu, taksy miejskiej płatnej na miejscu - 2,50 CHF/osoba dorosła, 1,25 CHF/dziecko, miejsca 

parkingowego – 10CHF/doba, dodatkowych atrakcji planowanych podczas pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


