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Ramowy Program wyjazdu 

 
29.02 – Sobota 
 
Wyjazdy autokaru z poszczególnych miast zgodnie z przesłanymi wcześniej rozkładem jazdy 
 
01.03 – Niedziela 
   

przejazd do Austrii, w godzinach przedpołudniowych przyjazd do Karyntii, 
zakwaterowanie w hotelach: 
 

• Hotel Trattnig 

• Hotel Zur Post 

• Hotel Burgstaller 

• Hotel Moserhof 
    
Ok. 19:00 kolacja w hotelach 
 
 
02.03 – Poniedziałek 
 
Wyjazd na stok zgodnie z programem narciarskim 
 
15:00  Po nartach zapraszamy klientów autokarowych z hotelu Moserhof oraz klientów  

z hotelu Burgstaller, którzy wykupili transfery na stoki do strefy saun Badehaus  
w Millstatt. Wizyta trwa od 16:00 do 18:00. Klienci z pozostałych hoteli 
pozostają na stoku do godz 16:30.   

 
18:30   powrót do hoteli Moserhof i Burgstaller ze strefy saun naszym autokarem  
 

 !uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą: klapek, ręcznika. Można też skorzystać  
z wypożyczalni na miejscu.  
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03.03 – Wtorek 
 
Wyjazd na stok dla klientów autokarowych zgodnie z programem narciarskim. 
 
15:00  Po nartach zapraszamy klientów autokarowych z hotelu Zur Post, Burgstaller, 

Trattnig oraz klientów z hotelu Trattnig, którzy wykupili transfery na stoki do 
strefy saun Badehaus w Millstatt. Wizyta trwa od 16:00 do 18:00.  
Klienci z hotelu Moserhof pozostają na stoku do godz. 16:30 

 
!uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą: klapek, ręcznika. Można też skorzystać  
z wypożyczalni na miejscu.  

 
 
04.03. – Środa 
 
Wyjazd na stok dla klientów autokarowych  zgodnie z programem narciarskim 

 
16:00-18:00   2-godzinna wizyta klientów z dojazdu własnego z hotelu Moserhof, Zur Post, 

Trattnig w strefie saun Badehaus w Millstatt 
 

 !uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą: klapek, ręcznika. Można też skorzystać  
z wypożyczalni na miejscu.  

 
 
07.03. – Czwartek 
 
Wyjazd na stok dla klientów autokarowych zgodnie z programem narciarskim 
 
16:00-18:00 2-godzinna wizyta klientów z dojazdu własnego z hotelu Burgstaller w strefie 

saun Badehaus w Millstatt.  
 
 !uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą: klapek, ręcznika. Można też skorzystać  
z wypożyczalni na miejscu.  

 
21:00  impreza zamknięcia w barze/restauracji Charly´s - Mein Restaurant;  

Seestraße 18, 9873 Döbriach. 
 
20:40 wyjazd z hotelu Moserhof, Hotel Burstaller, Zur Post, Trattnig dojście kilka minut 

we własnym zakresie 
   

23:30 planowany powrót naszym autobusem do hotelu Moserhof  
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08.03. – Piątek 
 
do 10:00 Wykwaterowanie i wyjazd do Polski 
 
 
Szkolenia Narciarskie 
 

• Spotkanie pierwszego dnia na stacji Bad Kleinkirchheim, przy schodkach na gondolę, 
obok ławeczek.  

• Zbiórka uczestników o godzinie 10:00. 
 

Osoba odpowiedzialna – instruktor Kuba Wrzesień tel. +48692094263 
  

 
wyjaśnienia: 

• Jesteś objęty bezpieczeniem KL, NNW i bagaż, które obejmuje także amatorskie 
uprawianie sportów zimowych i następstwa chorób przewlekłych, oraz ubezpieczenie 
OC narciarza i ubezpieczenie sprzętu sportowego więcej szczegółow tutaj  

• Dowód ubezpieczenia można pobrać tutaj 

• Instrukcja postępowania dla ubezpieczonych sprawdź tutaj 

• W sytuacji awaryjnej zadzwoń pod numer alarmowy Wygoda Travel +48513085350 

• Strefa saun Badehaus: Kaiser-Franz-Josef-Straße 334, 9872 Millstatt, 

• Rezydentka: Ania tel. +48 511163972 
 

 
 
!uwaga! 
w przypadku zmian w programie np. spowodowanych nagłym załamaniem pogody – ważne 
informacje przesyłać będziemy drogą SMS, wiadomość otrzymasz od Wygoda-INFO, 
komunikacja jest jednostronna, wiadomości przesyłane będą na numery telefonów podane w 
rezerwacji przy osobie zgłaszającej i uczestnikach 

 

https://www.wygodatravel.pl/ubezpieczenia
http://www.wygodatravel.pl/uploads/wysiwig/files/karteczka%20ubezpieczeniowa.pdf
https://www.wygodatravel.pl/uploads/wysiwig/files/INSTRUKCJA_DLA_UBEZPIECZONYCH_lato_zima.pdf

