
 
 

Rozpoczęcie sezonu zimowego na SKKI TRIKKE – lodowiec HINTERTUX 2020 
Termin: 14.11-21.11.2020 
 
Zapraszamy na nasze coroczne rozpoczęcie sezonu zimowego na lodowcu Hintertux w Austrii.  
We invite you to our annual start of the winter season on the Hintertux Glacier in Austria. 
 
Jak zawsze na naszej imprezie na tym lodowcu gwarancja doskonałych warunków narciarskich i doskonałej zimowej pogody.  
Jak co roku inaugurację na Skki Trikke organizujemy na wspaniałym lodowcu Hintertux.  
 
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  Monika Wawrzyńczak ; kom PL +48 794 521 090 

W rezerwacji prosimy umieścić dopisek: Grupa SKKI TRIKKE  

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 
- sprzątanie końcowe 

- 6-dniowy karnet narciarski  

mailto:monika@zillertalinfo.eu
skype:+436765051023?call


 
 
 

  

  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 

14.11.2020 

- 

21.11.2020 

- 
6-dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 
LINK LINK 

  

od 448 EUR   

 

Gästehaus 

Schönblick 

w miejscowości 

Lanersbach 

Appartement 6 / 

kabina 

podczerwieni 

14.11.2020 

- 

21.11.2020 

- 
6-dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 

- małe centrum 

relaksu: strefa 

spa z sauną 

fińską, 

biosauną, 

kabiną na 

podczerwień i 

pokojem 

relaksacyjnym! 

LINK LINK 

  

Od 580 EUR   

 

Sporthotel 

Kirchler****w 

miejscowości 

Lanersbach 

Doppelzimmer -Typ 

2 

Doppelzimmer -Typ 

4 (TWINBED) 

14.11.2020 

- 

21.11.2020 

0 
6-dniowy 

Skipass 

Śniadanie i 

obiadokolacja 

Korzystanie z 

centrum 

odnowy 

biologicznej z 3 

saunami, 

LINK  LINK  

  od  825,- 

EUR 

od  800,- 

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/gaestehaus_schoenblick
https://www.google.pl/maps/place/Lanersbach+492/@47.15378,11.724972,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4777e0851a8d17d1:0x7123d06f9d93cca8
https://goo.gl/maps/3ZiRt61d539edF389
http://www.zillertalinfo.eu/pl/baza_noclegowa/finkenberg_tux/hotel/sporthotel_kirchler****


 
 

jacuzzi, 

pokojem 

relaksacyjnym 

etc. 

 

Ferienwohnung 

Josef w 

miejscowości Juns 

Top 1 

Top 2 

Top 3 

14.11.2020 

- 

21.11.2020 

- 
6-dniowy 

Skipass 

Własne 

wyżywienie 
LINK LINK 

  
od 505 EUR 

od 507 EUR 

od 470 EUR 

  

 

Hotel Gasthof 

Jäger***superior 

w miejscowości 

Lanersbach 

Double Room 

14.11.2020 

- 

21.11.2020 

- 
6-dniowy 

Skipass 

Śniadanie i 

obiadokolacja 
LINK LINK 

  

od  875 EUR   

 

Program jest prosty, szybki i mocno zimowy: 

14.11.2020 w sobotę przyjazd do pensjonatów, hoteli. 
14.11.2020 spotkanie wieczorem w restauracji Kleine Tenne 
15.11 - 20.11.2020 od rana bawimy się na wspaniałych stokach lodowca Hintertux 

Jazda jest do godziny 16.00 

Dojazd na lodowiec swoimi samochodami lub Skibusem. przystanki Skibusa są usytuowane zawsze bardzo blisko oferowanych noclegów. 
I jak zawsze na górze, przy Restauracji na wysokości 2750 mnpm mamy swoje ogrzewane pomieszczenie do przechowywania Skki Trikke, toreb, plecaków. 

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/hotel/hotel_gasthof_jaeger***superior
https://goo.gl/maps/jSFBS4AyxGcfNBa16


 
 

Zapraszamy i czekamy na ewentualne pytania. 

Wydarzenie znajduje się na naszym Facebooku i tam można kontaktować się z nami i bezpośrednio dyskutować z uczestnikami wyjazdu.  

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/827623767979803  

 

 

 

Pozdrawiam i... 

Rozbujaj swój świat z TRIKKE! 

 

Tomasz Dziedzic 

Trikke Poland - RTH  

Ul. Rysia 6 

87-800 Włocławek 

Mobile. 0048-694-468-182 

e-mail: info@trikke.pl  

 

www.trikke.pl  

SKYPE: dziedzictomasz 

Facebook: Trikke Poland 
YouTube: Trikke Poland 

 

https://www.facebook.com/events/827623767979803
mailto:info@trikke.pl
http://trikke.pl/
skype:dziedzictomasz?chat
https://www.facebook.com/trikkepoland/
https://www.youtube.com/user/dziedzictomasz

