
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wyjazdu: wyjazd narciarski 

Kraj/Miejscowość: Szwajcaria/Meiringen 

Termin pobytu: 13.03.2021 – 20.03.2021, 20.03 – 27.03.2021 

Zakwaterowanie: hotel**** 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 

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: Hotel Alpbach ****  

Lokalizacja: Meiringen, Szwajcaria 

Najbliższy wyciąg narciarski: Meiringen Hasliberg Reutin – 350 m 

Centrum: hotel w centrum 

Restauracja: 200 m 

Wi-Fi:  

czytaj więcej… 

 

Urokliwy, rodzinny hotel 4-gwiazdkowy, położony w samym centrum miejscowości Meiringen, w odległości zaledwie       

300 m od dworca kolejowego i 350 m od wyciągu Meiringen Hasliberg Reutin. 

Na terenie hotelu znajduje się recepcja, winda, restauracja, bar, narciarnia oraz strefa relaksacyjna z sauną, łaźnią parową, 

prysznicem tropikalnym oraz solarium. Restauracja serwuje specjały kuchni szwajcarskiej i międzynarodowej, takie jak 

fondue serowe czy polędwica Chateaubriand 

Hotel oferuje pokoju typu standard (ok. 12 m2) oraz superior (ok. 16 m2). Poszczególne typy pokoi różnią się wystrojem, 

jednak wszystkie są przytulnie urządzone i oferują dostęp do telewizji satelitarnej, sejf oraz łazienkę z suszarką do włosów. 

Goście mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu. 

   

CENA: 

4390,00 zł za osobę w pokoju 2-osobowym standard 

4850,00 zł za osobę w pokoju 2-osobowym superior rustical 

4990,00 zł za osobę w pokoju 2-osobowym superior 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: 7 noclegów w wybranym pokoju 2-osobowym, bogaty bufet śniadaniowy z musującym winem, 4-daniowe 

obiadokolacje, 5-dniowy karnet narciarski Meiringen-Hasliberg (13 wyciągów, 60 km tras), korzystanie z sauny fińskiej, 

łaźni tureckiej oraz prysznica tropikalnego, ubezpieczenie narciarskie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR. 

Cena nie zawiera: dojazdu, napojów do obiadokolacji, taksy klimatycznej (3,20 CHF/os./dzień), korzystania z solarium. 

 

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

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


