
             
 
Serdecznie zapraszamy na TESTY, wspólne jazdy dużej grupy Trajkkerów, na  rozpoczęcie sezonu zimowego 2019/20 ze Skki Trikke. 

Skki Trikke otwarcie sezonu zimowego w Europie – Hinterux 2019 
Jak co roku inaugurację na Skki Trikke organizujemy na wspaniałym lodowcu Hintertux.  
Termin: 16.11 - 23.11.2018  
 
7 noclegów, 6 dni jazdy po wspaniałych trasach tego lodowca.  
 
Oto poniżej oferta noclegów wraz z cenami.  
Przy rezerwacji noclegów na e-mail: monika@zillertalinfo.eu   prosimy o podanie informacji, że jesteście „ Grupa TRIKKE” oraz: 
Imię i Nazwisko 
Swój e-mail 
Swój telefon 
Wybrany nocleg i/lub apartament 
Dzień przyjazdu, dzień odjazdu. 

podane ceny są cenami za osobę: 

- 7 noclegów  
- taksę klimatyczną,  
- korzystanie z pościeli,  
- media. 
- 6-dniowy karnet narciarski  
- sprzątanie końcowe 
- nie nosimy sprzętu narciarskiego, mamy do dyspozycji na lodowcu swoje pomieszczenie 
- darmowe testy Skki Trikke dla chętnych uczestników 
 
 
 
 
 
 

mailto:monika@zillertalinfo.eu


             
 
Oto lista dostępnych hoteli i pensjonatów: podane ceny są cenami za osobę: 

- 7 noclegów  
- taksę klimatyczną,  
- korzystanie z pościeli,  
- media 

- sprzątanie końcowe 

- 6-dniowy karnet narciarski  

  

 Nazwa obiektu 
Nazwa 

podobiektu 

Termin 

pobytu 

Liczba 

osób 
Skipassy 

Informacje 

dod. 

Link do 

obiektu 
Mapa 

 Cena za 

osobę: 
  

 

Ferienwohnung 

Inge w 

miejscowości 

Juns 

Ferienwohnung 

Juns 

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 
LINK  LINK  

 

od 438 

EUR 
  

 

Gästehaus 

Schönblick 

w miejscowości 

Lanersbach 

Appartement 6 / 

kabina 

podczerwieni 

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 

- małe centrum 

relaksu: strefa 

spa z sauną 

fińską, 

biosauną, 

kabiną na 

podczerwień i 

pokojem 

relaksacyjnym! 

LINK  LINK  

 

Od 562 

EUR 
  

http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/kwatera_prywatna/ferienwohnung_inge
https://www.google.pl/maps/place/Juns+592/@47.1408143,11.7156812,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4777e0f37fdb15b1:0x41d979cff6326e37
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/kwatera_prywatna/appartements_schoenblick
https://www.google.pl/maps/place/Lanersbach+492/@47.15378,11.724972,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4777e0851a8d17d1:0x7123d06f9d93cca8


             
 

 

Landhaus 

Gudrun w 

miejscowości 

Lanersbach 

Eggalm  

Gletscherblick, 

Geier Wally, 

Luis Trenker 

Nanno, 

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 

- śniadanie 

80,- euro / za 

os 7 dni 

LINK  LINK  

 Od 520,- 

EUR 

Od 518,- 

EUR Od 

515,- EUR 

Od 519,- 

EUR Od 

580,- EUR 

  

 

Sporthotel 

Kirchler****w 

miejscowości 

Lanersbach 

Doppelzimmer -

Typ 2 

Doppelzimmer -

Typ 4 

(TWINBED) 

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

0 

6-

dniowy 

Skipass 

Śniadanie i 

obiadokolacja 
Korzystanie z 

centrum odnowy 

biologicznej z 3 

saunami, 

jacuzzi, 

pokojem 

relaksacyjnym 

etc. 

LINK  LINK  

  

od  899,- 

EUR 

od  875,- 

EUR 

 

  

 

Hotel Alpenjuwel 

Jäger****  

w miejscowości 

Vorderlanersbach 

*Double Room  

„Smaragd”  

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Śniadanie i 

obiadokolacja 
*Bogate śniadanie 

w formie bufetu  

   Ożywcza 

popołudniowa 

przekąska od 

15:00 do 17:00 

   Wieczorem 

świeży bufet 

sałatkowy i 

różnorodne menu. 

   Ponadto 

LINK  LINK  

 

od 895,- 

EUR 
  

http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/kwatera_prywatna/landhaus_gudrun
https://www.google.pl/maps/place/Lanersbach+366/@47.1588655,11.7309697,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4777e09d20233f37:0x2f6ee7b4c82ac8a2
https://goo.gl/maps/3ZiRt61d539edF389
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/hotel/sporthotel_kirchler****
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/hotel/hotel_gasthof_jaeger***superior
https://goo.gl/maps/Fg3f48yxHan


             
 

korzystanie z 

naszego SPA z 5 

różnymi saunami, 

łóżka wodne, 

jacuzzi, sala 

fitness; 

 

Ferienwohnung 

Josef w 

miejscowości 

Juns 

Top 1 

Top 2 

Top 3 

16.11.2019 

- 

23.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 
LINK  LINK  

 od 485 

EUR 

od 491 

EUR od 

458 EUR 

  

 

Pension 

Sonnleiten***w 

miejscowości 

Juns 

Double Room 

17.11.2019 

- 

24.11.2019 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Śniadanie i 

obiadokolacja 
LINK  LINK  

 

od 735 

EUR 
  

  

 

Haus Friedheim 

w miejscowości 

Lanersbach 

App. 

16.11.201

9 

- 

23.11.201

9 

- 

6-

dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie  
LINK  

LIN

K 

 

od 458  

EUR 

 
 
 
Każdy z uczestników wcześniej otrzyma informacje z firmy zillertalinfo.eu z potwierdzeniem rezerwacji noclegów i całą procedurą rezerwacji wraz z informacjami, gdzie 
należy zrobić płatność. Prosimy o stosowanie się do naszych informacji by uniknąć niepotrzebnym niedomówień.  
 
 
 

http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/kwatera_prywatna/haus_josef
https://goo.gl/maps/SvkPV2Mpna6s4S7F9
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/pensjonat/pension_sonnleiten***
https://goo.gl/maps/jSFBS4AyxGcfNBa16
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/kwatera_prywatna/haus_friedheim
https://goo.gl/maps/muXY7reTeKJ39XAM6
https://goo.gl/maps/muXY7reTeKJ39XAM6


             
 
Program imprezy: 
 
Przyjazd do hoteli, apartamentów w sobotę 16 listopada. Po drodze na lodowiec każdy jest proszony o podjechanie do siedziby firmy zillertallinfo.eu celem ewentualnej 
dopłaty, odbioru karnetów narciarskich, informacji. 
SATERNUS OG 
Giessenweg 1 
A - 6263 Fügen 
mail: biuro@zillertalinfo.eu 
Praca biura w godzinach: 8.00-18.00 
 
Spotkanie organizacyjne w Restauracji Kleine Tenne w Lanersbach, godz. 20.00. w sobotę 16 listopada. Możliwy odbiór karnetów dla tych, którzy przyjadą później 
Nasze apartamenty, hotele znajdują się blisko przystanków SkiBusa więc rano codziennie nie będzie problemów z wyjazdem na lodowiec i powrotem. Oczywiście można 
korzystać z własnych samochodów. 
Naszą bazą na lodowcu jest Tuxer Fernerhaus na wysokości 2.660 m. będziemy mieli tam do dyspozycji swoje pomieszczenie do przechowywania naszych sprzętów.  
Jazdy rozpoczynamy od godz. 9.00 ( kolej gondolowa rusza o godz. 8.15 codziennie i jeżdżą do godz. 16.30 ) 
Planujemy wspólne spotkania wieczorne w restauracjach w miejscowości Lanersbach, wieczorne dyskoteki w Kleine Tenne. Informacje na ten temat będziemy ustalali na 
bieżąco.  
Podczas trwania imprezy będą do dyspozycji testowe Skki Trikke dla chętnych, prosimy o rezerwację sprzętów i dni testowych. Cena 120 zł za dzień testowy.  
 
Spotkanie kończymy w piątek 22.11 wspólną wieczorną imprezą. Odjazdy, powroty do domu sobota 23.11.2019 
 
Zapraszamy serdecznie na nasze rozpoczęcie sezonu zimowego 2019/20 na lodowcu Hintertux. 
 
Liczy się kolejność zgłoszeń. Jeżeli jednak będzie większa ilość osób postaramy się znaleźć kolejne obiekty z noclegami byście mogli wspólnie z nami się bawić na imprezie.  
 
Ewentualne serwisy Skki Trikke prosimy realizować przed naszą imprezą w październiku, na początku listopada. W trakcie trwania naszego spotkania nie będziemy mieli 
czasu na serwis Waszych sprzętów.  
 

Tak było w zeszłym roku: https://www.youtube.com/watch?v=yf3eCewF_KE&t 

 

mailto:biuro@zillertalinfo.eu
https://www.youtube.com/watch?v=yf3eCewF_KE&t


             
 

 
 

   



             
 

  
 

  
Pozdrawiam i... 
Rozbujaj swój świat z TRIKKE!  
 



             
 

Tomasz Dziedzic 
Trikke Poland  - RTH  
Ul. Promienna 19/30 
87-800 Włocławek 

Mobile. 0048-694-468-182  

e-mail: tomek@trikke.pl  
 
Tel. 0048-54-236-62-64  
 
www.trikke.pl  
 
Forum Trikke: www.trikke.eev.pl 
GG 3046366 
SKYPE: dziedzictomasz 

Facebook/YouTube:  Trikke Poland 

mailto:tomek@trikke.pl
http://trikke.pl/
http://www.trikke.eev.pl/
gg:3046366
skype:dziedzictomasz?chat
http://www.facebook.com/pages/Trikke-Poland/195255973830431

