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W sezonie zimowym 2022mamy przyjemność przedstawić Państwu
specjalną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
dorosłych oraz Rodzin w popularnym, Austriackim regionie

narciarskim GerlitzenAlpe oraz Nassfeld w Karyntii.
Nie zapomnieliśmy też o Państwu, jako Rodzicach,
zapraszając do wspólnego wypoczynku z FRAJDĄ.

Zapewniamy dużo nowych atrakcji.

Słynny austriacki region narciarski Villach to najbardziej na południe wysunięty
region narciarski Karyntii, położony tuż przy granicy z Włochami i Słowenią. Oferuje
5 terenów narciarskich o różnej powierzchni i różnym stopniu trudności.
Początkujący i rodziny z dziećmi będą zachwyceni rodzinnymi stokami Faaker See -
Baumgartnerhöhe, a lubiących wyzwania przyciągnie Villach. Można tu znaleźć
wspaniałe stoki i tętniące życiem ośrodki narciarskie. Region przyciąga turystów nie
tylko licznymi i zróżnicowanymi trasami, lecz również wspaniałymi leczniczymi
źródłami termalnymi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - zarówno rodziny z dziećmi
jak i bardziej wymagający narciarze o dużych umiejętnościach. Po zejściu ze stoku
można pozwolić odpocząć mięśniom w basenach termalnych, saunach i gabinetach
odnowy biologicznej znajdujących się w miejscowości Villach.
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Po zejściu ze stoku można pozwolić odpocząć mięśniom w basenach termalnych,
saunach i gabinetach odnowy biologicznej znajdujących się w miejscowości Villach.

Miejscem, do którego chcemy Państwa zaprosić jest miasto Treffen, położone
u podnóża góry Gerlitzen, w pobliżu Jeziora Ossiacher See. Powstało jeszcze
w dynastii Karolingów o czym świadczą resztki murów rzymskich i kamieniołomu
oraz pobliskie ruiny obronnego zamku Alttreffen. Wokół centrum narciarskiego
istnieją dobrze przygotowane trasy. Urlop w Treffen na pewno będzie należał
do wyjątkowo udanego.

Teren narciarski GerlitzenAlpe to największy z pięciu ośrodków położonych w
rejonie Villach, to 47 km tras - trudne 3 km, średnie 27 km, łatwe 12 km posiadają 18
wyciągów - 10 orczykowych, 7 krzesełkowych, 1 linowy oraz gondole. Łączna
przepustowość to 27 500 osób/godz. Teren narciarski znajduje się na wysokości
504 - 1911 m n.p.m. Trasy są obsługiwane przez urządzenia do sztucznego
naśnieżania. Stoki narciarskie Gerlitzen będą odpowiadały każdemu miłośnikowi
narciarstwa czy snowboardu. Sporo jest tutaj również tras łatwych
dla początkujących oraz park narciarski dla najmłodszych z taśmowym wyciągiem.
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Nassfeld to jeden z 10 najlepszych terenów narciarskich w Austrii, imponuje nie tylko
wielkością i różnorodnością stoków, ale także fantastyczną panoramą gór, która
obejmuje potężne Wysokie Taury z Großglocknerem na północy, Alpy Karnickie
i Dolomity z trzema charakterystycznymi szczytami na zachodzie i Alpami Julĳskimi
na południu.

Teren narciarski Nassfeld położony na wysokości 1600 - 2000 m n.p.m.,
to 110 km stoków dla początkujących i zaawansowanych narciarzy oraz aktywnych
rodzin, a także 30 kolejek i wyciągów – przy niemal stuprocentowej gwarancji,
że nie zabraknie śniegu! Dwa dodatkowe niemałe atuty narciarskiego urlopu
w Nassfeld to wyjątkowo słoneczne dni i wspaniała górska panorama.
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Uczestnicy wyjazdu z FRAJDĄ zakwaterowani będą w Hotelu Alpenrose Sporthotel.
Malowniczo położonym na zboczu góry Gerlitzen na wysokości
1550m n.p.m., w atrakcyjnych pokojach 3, 4, 5, 6 - osobowych. Wszystkie pokoje
wyposażone są w łazienkę oraz TV z polskim programem telewizyjnym.
Po aktywnym dniu spędzonym na stoku do Państwa dyspozycji pozostaje sauna,
sala wykładowa, dyskotekowa oraz baza rekreacyjno - sportowa hotelu oraz bogaty
program kulturalno – oświatowy dla Gości, który zapewniają instruktorzy
i animatorzy naszego biura. W pomieszczeniach ogólnodostępnych istnieje
możliwość korzystania z WiFi. Do dyspozycji gości pozostaje również narciarnia,
mieszcząca się w Hotelu Alpenrose. Do hotelu możliwy jest bezpośredni dojazd
na nartach, gdyż mieści się on na stoku. Obsługa hotelu, mówiąca zarówno w języku
niemieckim jak i polskim zapewni Państwu wspaniały wypoczynek oraz moc
atrakcji na stoku.

Wyżywienie: w systemie HB (śniadania i obiadokolacje) wykwintnie
przygotowane specjalnie dla Państwa, zapewnia restauracja hotelu. Istnieje
możliwość wykupienia dodatkowego gorącego posiłku między śniadaniem,
a obiadokolacją na stoku lub w hotelu w cenie 3-5 euro.
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Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB, Skipass, transport autokarem klasy
turystycznej LUX, opiekę kadry pedagogiczno - instruktorskiej, opiekę medyczną,
ubezpieczenie KL, NNW + ubezpieczenie bagażu.
Kwotę podaną w euro w zależności od wieku uczestnika należy wraz
z paszportem / dowodem osobistym przekazać pilotowi - kierownikowi
wyznaczonemu na czas podróży przed wejściem do autokaru. Kwota zawiera
również przejazd slalomem na tyczkach, pomiar czasu, naukę jazdy slalomem
wymuszonym - slalom specjalny – gigant oraz udział w zawodach.

TURNUS 1: 28.01.2022 - 06.02.2022r.

Rezerwacji można dokonać:

telefonicznie: 600 55 15 15
lub drogą e-mailową:

frajda@frajda-sport.com.pl

Rezerwacje rozpoczną się dnia
13 października 2021r.

Obowiązkowo należy zabrać: paszport lub
dowód osobisty, sprzęt narciarski lub
snowboardowy, kask oraz dobry humor
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Istnieje możliwość dołączenia dzieci w wieku 8 - 16 lat
z wczasów rodzinnych na czas zajęć na stoku do grupy obozowej za
dodatkową opłatą ( 100 € /os.) - zgłoszenie w dniu zakupu imprezy.
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów wyjazdu z FRAJDĄ
w wysokości 5% wartości skierowania. Ubezpieczenie możliwe tylko
w dniu zakupu imprezy oraz jednoczesnej wpłaty całości kwoty.

Szczegółowy program imprezy z FRAJDĄ:
1 dzień - wyjazd z miast w Polsce zgodnie z rozkładem jazdy, planowany wyjazd z
Warszawy ok. godz. 22:00. Przejazd przez Polskę i Czechy
do Austrii. W czasie przejazdu krótkie postoje na posiłki i toaletę itp. płatne we
własnym zakresie.
2 dzień - przyjazd do Treffen - Hotelu Alpenrose w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie w pokojach od godziny 16:00, pierwszy posiłek - obiadokolacja
w dniu przyjazdu. Pobyt w 8 dni / 7 nocy.
3 - 7 dzień - szkolenie i jazda na nartach lub snowboardzie w zależności od
wybranego obozu
8 dzień - NOWOŚĆ !!! dla urozmaicenia pobytu i poznania nowych, nieznanych
dotąd tras narciarskich, wybierzemy się do Nassfeld - przepięknej krainy białego
szaleństwa, na całodzienną jazdę na nartach lub snowboardzie. Powrót do Treffen
około godziny 16.30, obiadokolacja.
9 dzień - śniadanie w dniu wyjazdu + urozmaicony suchy prowiant,
wykwaterowanie do godziny 10:00 i wyjazd z Treffen - Hotelu Alpenrose ok. godz.
12:00. W czasie przejazdu krótkie postoje na posiłki, toaletę itp. płatne we własnym
zakresie. Przejazd przez Austrię i Czechy do Polski.
10 dzień - planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 05:00. Przyjazd do miast w
Polsce zgodnie z rozkładem jazdy.

Świadczenia:
❄ Transport: autokar klasy turystycznej LUX wyposażony w DVD, barek, WC,

klimatyzację, uchylne siedzenia.
❄ Miasto wyjazdu: Warszawa
❄ Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach w zależności od wykupionego

skierowania 3, 4, 5, 6, 7 osobowych z łazienką i TV, łóżka pojedyncze,
podwójne i piętrowe.

❄ Wyżywienie: 7 śniadań (szwedzki stół), 7 obiadokolacji (serwowane).
❄ Ubezpieczenie: NNW - 3000 Euro, KL - 20.000 Euro, OC - 50.000 Euro,

Bagaż - 300 Euro
❄ Opieka pilota na czas transportu i rezydenta podczas pobytu.
❄ Opieka instruktora (zależna od wykupionego skierowania)
❄ Cena zawiera podatek VAT marża.
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Informacje dodatkowe:
❄ Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do wykazania podczas

kontroli: certyfikatu szczepienia lub negatywnego wyniku badania
na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny
48 godzin, samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 godziny)

❄ Obiekt jest codziennie dezynfekowany
❄ Na terenie ośrodków narciarskich jest obowiązek noszenia masek FFP2
❄ Całodzienny dostęp do wody + sok, owoców, przekąsek słonych

oraz słodyczy zapewnia FRAJDA Biuro Podróży
❄ Możliwości zakupu lunch z karty menu na stoku w tawernie Edelweiss Hütte
❄ Istnieje możliwość za dodatkową opłatą otrzymanie w pełnym rozmiarze

fotorelacji z jazdy oraz zabawy uczestnika obozu 30 zdjęć + dwa 30 s filmy
z jazdy na nartach lub snowboardzie = 300 zł

❄ Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub
snowboardowego na miejscu za dodatkową opłatą

Uwagi:
❄ Napoje do obiadokolacji są w cenie wyżywienia
❄ Posiłki nieobjęte ofertą są dodatkowo płatne na miejscu.
❄ Przejazdy na odcinku krajowym (do/z Warszawy) są bezpłatne

i realizowane są przy mim. 6 uczestnikach wyjeżdżających z danego miast i
potwierdzane na 7 dni przed wyjazdem. Połączenia antenowe mogą być
realizowane autokarem, mikrobusem lub innym środkiem transportu.

Ważne !!!
Ostateczne potwierdzenie miejsca i godziny podstawienia transportu zostanie
podane w formie pisemnej na Voucherze 3 dni przed planowanym terminem
imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przystanków i godzin
wyjazdu, po uprzednim poinformowaniu Klienta. Środki transportu zatrzymują się
tylko w wyznaczonych miejscach. Każdemu pasażerowi w ramach jednego miejsca
w autokarze przysługuje 20 kg bagażu zasadniczego i 5 kg bagażu podręcznego.

Miejsca w autokarze przydzielane są przez Organizatora według
kolejności zgłoszeń. Zaprzyjaźnione Dzieci, Znajomi oraz Rodziny

siedzą obok siebie.


