
 

 

Zakończenie sezonu narciarskiego 
 

 

Miejsce: Austria- lodowiec Piztal  
Termin pobytu ( długi): 28.04-4.05.2019r.  

Termin pobytu ( krótki):1.05-5.05.2019r. 

 

Hotel: Sportalm ****  
Wyżywienie: HB (śniadania i obiadokolacja)  

Serdecznie zapraszamy na białe szaleństwo, zabawę na 

śniegu na lodowcu Pitztal a po nartach wypoczynek w 

pięknym hotelu , relaks w spa.  

 

 
Hotel Sportalm usytuowany jest w samym sercu Plangeross, 5 minut jazdy od stoków 

narciarskich. W hotelu znajduje się spa i gabinet masażu oraz kryty basen.  

Tuż przy hotelu znajduje się przystanek autobusu, którym dojechać można na stoki 

narciarskie. Goście mogą także bezpłatnie korzystać z rakiet śnieżnych. Personel hotelu 

Sportalm chętnie zorganizuje takie atrakcje jak wycieczki z przewodnikiem na rakietach 

śnieżnych w zimie, natomiast w lecie piesze wycieczki, wieczorne zjeżdżanie na sankach typu 

tobogan lub degustacje wina.  

Wszystkie pokoje w hotelu Sportalm wyposażone są w telewizję satelitarną i dysponują 

łazienką. Pokoje urządzone są w tradycyjnym tyrolskim stylu i oferują drewniane meble. 



Większość pokoi dysponuje również balkonem, z którego rozciąga się widok na góry nad 

Plangeross. Niektóre pokoje są wyposażone w piec kaflowy.  

 



Śniadanie w formie bufetu obejmuje dania z jaj z wolnego wybiegu i świeże pieczywo. Po 

południu Goście mogą skosztować ciast i przekąsek. Na kolację restauracja serwuje specjały 

kuchni regionalnej i cotygodniowe bufety tematyczne.  

Hotelowe spa i centrum odnowy biologicznej Edelweiss Beach oferuje szeroki wachlarz 

luksusowych zabiegów i udogodnień. Goście mogą zrelaksować się w łaźni parowej 

mieszczącej się w ametystowej jaskini oraz łaźni fińskiej i ziołowej.  

Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hotel SPORTALM****  
 



 

 



Udogodnienia w obiekcie Hotel Sportalm  
Ogólne  
Pokoje: 27-40m2, wszystkie bardzo przytulne, wyposażone w meble z drewna wysokiej 
jakości, TV Sat, telefon, radio, suszarka do włosów, w niektórych pokojach balkon, 
wykładzina na podłogach oraz sejf. 
Restauracja, bar, prasa, ogród, pokoje dla niepalących, pokoje/udogodnienia dla 

niepełnosprawnych , pokoje rodzinne, winda, ekspresowe 

zameldowanie/wymeldowanie, sejf, ogrzewanie, przechowalnia nart, część 

przeznaczona dla palących, bar przekąskowy, taras słoneczny  
Inne  

sauna, solarium, spa i centrum odnowy biologicznej, masaż, plac zabaw dla 

dzieci, wanna z hydromasażem, biblioteka, piesze wycieczki, sprzęt do 

grillowania, jazda na rowerze, łaźnia turecka/parowa, kryty basen, kryty basen 

(czynny przez cały rok, czepki obowiakowe)  
Usługi  

usługi pralni, usługa prasowania, wymiana walut, czyszczenie butów, bankomat 

na terenie hotelu, bezpłatne rowery, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, punkt 

sprzedaży karnetów narciarskich, specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie)  
Internet  
Możliwość korzystania z Internetu w lobby ((1h-2€/3 dni-12€ /7dni-19€). 
 

 



 

 



Pitztal – bardzo znany I lubiany ośrodek w Tyrolu. Znajdziemy tu doskonale 

przygotowane stoki, nowoczesne wyciągi i piękne widoki. Na północnej stronie 

lodowca Wildspitze trenują gwiazdy światowego narciarstwa. Z Mittelberg 

(1740m) kursuje szybka kolej naziemna Pitzexpress, dzięki której narciarze 

mogą dotrzeć na wysokość 2800 m. n.p.m. w ciągu zaledwie 7 minut. Na 

obszarze Pitztal znajdują się trzy tereny narciarskie: lodowiec Pitztaler 

Gletscher (3440m, szczyty Hochzeiger (2560m) oraz Rifflsee Hutte (2293m). 

Również snowboardziści nie są poszkodowani. Dla nich przygotowano park 

snowboardowy z halfpipe, quaterpipe oraz high jumps. Po zimowych 

szaleństwach czekać będzie na nas wspaniałe apreski.  

 

 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQgfL_o9_gAhXLyKYKHWetBm0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DgkAZNdR8su0%26psig%3DAOvVaw2See2JMNnB6oxgT_B5SUGv%26ust%3D1551472582476041&psig=AOvVaw2See2JMNnB6oxgT_B5SUGv&ust=1551472582476041
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLvOyJpN_gAhUmyKYKHTZyCJwQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dobraintegracja.pl%252Flodowiec-pitztal-tyrol-austria%252F%26psig%3DAOvVaw2See2JMNnB6oxgT_B5SUGv%26ust%3D1551472582476041&psig=AOvVaw2See2JMNnB6oxgT_B5SUGv&ust=1551472582476041


 
Ski info Pitztal::W sumie ok. 90km tras (46km niebieskie, 28km czerwone, 

16km czarne). Wyciągów jest 26 (17x orczyk, 5x krzesełko, 3x gondola, 1x 

kolejka).  
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Lodowiec: 29 km (4 km trudne, 5 km średnie, 20 km łatwe) Hochzeiger: 40 km (8 km 

trudne, 20 km średnie, 12 km łatwe),Riflsee: 14 km (3 km trudne, 7 km średnie, 4 km 

łatwe) Zakwaterowanie: Hotel Sportalm jest położony w miejscowości Pitztal. 

Urządzony w tyrolskim stylu, wysoki standard. Do dyspozycji gości: basen, sauna 

sucha, restauracja, parking zewnętrzny, jadalnia, sala dla dzieci, ogrzewana narciarnia, 

winiarnia, SPA, winda. Możliwość korzystania z Internetu w lobby (1€/15 minut).  

Odległości: Skibus: 50m, centrum: 50m, lodowiec: 3km, dyskoteka: 1,5km, restauracja: 

100m, wypożyczalnia: 100m, kręgle: 1km.  

 

• Cennik : 

Termin pobytu 6 dni ( skipass 5 dni): 28.04-4.05.2019r. 

 

Osoba dorosła 625 Euro 
Zniżki dla dzieci w pokoju z rodzicami przy dwóch pełnopłatnych osobach 

dorosłych.  

• urodzone w 2014 roku i młodsi :  85 Euro  

• urodzone w 2009-2013 roku :       375 Euro  

• urodzone w 2004-2008 roku :       490 Euro 

• Dopłata do pokoju 1-osobowego 120 Euro  

 

Termin pobytu 4 dni (skipass 3 dni ):1.05-5.05.2019r. 

Osoba dorosła 460 Euro 
Zniżki dla dzieci w pokoju z rodzicami przy dwóch pełnopłatnych osobach 

dorosłych.  

• urodzone w 2014 roku i młodsi : 40 Euro  

• urodzone w 2009-2013 roku :      280 Euro  

• urodzone w 2004-2008 roku :      370 Euro 

• Dopłata do pokoju 1-osobowego 80 Euro  

 

 

• Ostateczny czas rezerwacji i wpłaty do 31.03.2019 roku  

• Wpłata zadatku w wysokości 150Euro na konto  

 

 
Cena zawiera  
• • nocleg w hotelu 6 dni  

• • wyżywienie: śniadanie oraz obiadokolacja  

• • ubezpieczenie KL, NNW poszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa Hestia  

• • korzystanie z basenu, sauna , jakuzi  
• • Karnet narciarski  

 

Cena nie zawiera !!! 
• • Internet w lobby ((1h-2€/3 dni-12€ /7dni-19€). 
• • napojów do obiadokolacji  

• • dodatkowe ubezpieczenia VIP  

• • Przejazdu- dojazd w własnym zakresie  

 
 



 
 
 
 
Jutsu Sport Bogdan Gruba 

   

ul. Św. Huberta 11/7  
 
   

80-126 Gdańsk  
 
 

NIP:   584 175 84 65  
 
 

REGON:   191483705 

 

Tel. +48 504159015   

 

Konto:     

Nr rachunku w Euro: SWIFT (BIC) – INGBPLPW 

Ing Bank Śląski nr konta Euro :  
PL88 1050 1764 1000 0092 0096 4220 

 


