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     Pensjonat znajduję się w urokliwej miejscowości Uttendorf, Budynek posiada ok. 80 miejsc noclegowych. Do dyspozycji 

gości są pokoje (aneks kuchenny, łazienka, TV). Budynek zlokalizowany jest w centrum miejscowości Uttendorf nad małym 

jeziorem i terenami rekreacyjnymi. Dla uczestników dostępne są w pensjonacie: mini boisko, ścianka wspinaczkowa i kino, 

wewnątrz budynku, świetlica, jadalnia, WiFi suszarnia na sprzęt, pomieszczenia rekreacyjne, miejsce na dyskoteki, stół do 

tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki  

NOWOŚĆ !!! Rejony narciarskie lodowiec Kitzsteinhorn, Maiskogel, Schmittenhohe i cały rejon 

Saalbach-Hinterglemm na jednym karnecie od tego roku 

Od tego roku lodowiec Kitzsteinhorn połączono gondolą z regionem Maiskogel. Można więc, dojechać 

na lodowiec zarówno z stacji dolnej lodowca i jak bezpośrednio z miasteczka Kaprun. 

Na tym samym karnecie możemy jeździć również w całym regionie Saalbach-Hinterglemm, regiony te 

nie są połączone jednak jeszcze gondolami i można  dostać się do nich tylko skibusem, dlatego oferujemy 

i proponujemy  dojazd autokarem do tych regionów w zależności od warunków pogodowych – 2 dni na 

każdym regionie 

 

 

 

 

 

Zaprasza dzieci i młodzież na obóz narciarsko - snowboardowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termin Ilość dni Cena 

I 11.01-18.01.2020 8 2050 zł +115  euro skipass 

II 18.01-25.01.2020 8 2050 zł +115  euro skipass 

 Cena obejmuje: 

 wyżywienie 6 śniadań i 7 obiadokolacji plus prowiant na stok 

 zakwaterowanie w apartamentach 3, 4 osobowych z łazienką i aneksem 
kuchennym 

 ubezpieczenie KL i NW z amatorski uprawianiem narciarstwa PZU 

 przejazd z Polski do Austrii i powrót 

 codzienne transfery na stoki Schmittenhohe,Kitzsteinhorn,Saalbach-
Hinterglem 

 doskonalenie jazdy na nartach i snowbordzie  

 wejście na saunę  i korzystanie z pomieszczeń rekreacyjnych  w  ośrodku 

 opłatę obowiązkowego  funduszu  gwarancyjnego 

 fakturę VAT 

 

 

 

Organizator:  Biuro Usług Turystyczno-Rekreacyjnych  Jacek Ciekała 
ul.Wrocławska 18/10 41-506 Chorzów NIP: 627-129-79-43  nr.zezw 447                   

 

www.akademiasportu.com 
 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA: 

Nauczyciel wych fiz.  Roman Lewandowski           

Tel:  509 08 99 57 

http://www.uttendorf.com/
http://www.akademiasportu.com/
tel:509

