
SAALBACH 
 

TERMIN: 24.01.2020 – 01.02.2020 

* Wyjazd: 24.01.2020 (piątek) o godz. 15.00 z parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki w 

Warszawie; o godz. 22.00, zbiórka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 6; o godz. 

23.00 wyjazd do Austrii. 

* Powrót: 01.02.2019 (sobota) w godzinach porannych do Gorzowa Wlkp.; około godz.  

   15.00 przyjazd do Warszawy. 

 

MIEJSCE POBYTU 

Fusch, hotel Post Fusch *** - przytulna, górska atmosfera, przyjazna obsługa, smaczne 

posiłki w postaci bufetowych śniadań i bufetowych obiadokolacji. W hotelu: pokoje 2, 3 i 

4-osobowe z łazienką, TV i telefonem; darmowe Wi-Fi, ogrzewana narciarnia, 

restauracja, sauna, bilard, piłkarzyki i stół do tenisa stołowego. Dodatkowe atrakcje w 

cenie pobytu: wieczorna prezentacja Narody Świata, wieczorne wyjście z pochodniami do 

wodospadu, Karaoke Night. Hotel położony w centrum urokliwego miasteczka. 

 

NARCIARSTWO 

Skicircus Saalbach–Hinterglemm–Leogang–Fieberbrunn: ponad 270 km świetnie 

przygotowanych tras zjazdowych. Stoki fantastycznie nasłonecznione, o maksymalnej 

długości 7,5 km i różnicy wzniesień 840 m. Trasy łatwe (53 proc.), trudne (40 proc.) i 

bardzo trudne (7 proc.) – łącznie 105 stoków. Do dyspozycji narciarzy 70 nowoczesnych, 

połączonych ze sobą wyciągów, przed którymi nigdy nie tworzą się kolejki. W trakcie 

zajęć 1 zawody slalomu narciarskiego. Jeździmy pełnych 6 dni. 

 

CENA (przy minimum 20 uczestnikach): 3.299  PLN obejmuje: 

 

* przejazd autokarami (klimatyzacja, video, barek, WC) na trasie Warszawa – Fusch i z 

powrotem; 

* zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu Post Fusch *** (w ostatnim dniu pokoje do 

godz. 20.00) – łącznie z opłatą klimatyczną; 

* wyżywienie: 6 śniadań – bufet (zawsze 2 gorące dania do wyboru); 7 obiadokolacji – 

bufet (bufet sałatkowy, zupa, gorące dania, deser – bez limitu); 

* 1 pakiet śniadaniowy na drogę powrotną; 

* opisane w ofercie atrakcje w hotelu; 

* codzienny transfer do wyciągów autokarem; 

* instruktora narciarskiego i opiekę pilota na stokach narciarskich; 

* podstawowe ubezpieczenie narciarskie NNW, KL i OC w UNIQA TU S.A. 

 

Cena nie obejmuje: 6-dniowego karnetu narciarskiego (około 210 euro) oraz kosztów 

wypożyczenia sprzętu narciarskiego (około 70 euro). 

 

Zapisy, informacje: do 21 września 2019. 

Wpłata pierwszej raty (1.000 PLN) – do 30.09.2019, pozostała kwota – do 15.12.2019. 

Kontakt: Robert Gorbat, Rotary Club Gorzów Wlkp. 

komórka: 0048 691 114 112, e-mail: biuro@but-polonez.pl 


