Seminarium Medyczne: Mittelberg (A)
Wzór pokoju

Aparthotel Kleinwalsertal ***
POŁOŻENIE:

Hotel położony jest na wysokosci ok. 1100m. npm w
malowniczej dolinie Kleinwalsertal w bezpośredniej
bliskości wyciągów narciarskich, tras biegowych i
szlaków turystycznych (42 km tras narciarskich i 128
km szlaków turystycznych stoi do dyspozycji gości
odwiedzajacych ten region). Najbliższy wyciag narciarski jak również przystanek autobusowy, znajdują się
zaledwie kilkadziesiąnt metrów od hotelu, z tąd można
dojechać bezpłatnie w okresie całego roku lokalnym
Shuttle-Busem, do pozostalych stoków narciarskich.
Dworzec Kolejowy 20 km od Hotelu.
Lotnisko Monachium około 200 km; Friedrichshafen
około 100 km

plus

SPORT/AKTYWNY WYPOCZYNEK:

Palenie tytoniu możliwe jest tylko na zewnątrz • Zawody narciarskie • Turniej tenisa stołowego
objektu.
• Basen kryty (9m x 13m)
• SPA z saunami
pokoje:
• Siłownia
Gustowne, komfortowe pokoje oraz apartamenty dla
niepalących z balkonem lub tarasem, wyposażone
pŁatne na miejscu:
w łazienkę (wanna lub prysznic), telefon, telewizję
• Parking: garaż 5 €/dzień (możliwość
kablową, suszarka do włosów, budzik.

XXII światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych
w Narciarstwie Alpejskim
Zgodnie z coroczną tradycją, Bronek Orawiec z
Chicago zaprasza na stok narciarski, nagradzając
uczestników dziesiątkami pucharów i dyplomów w
różnych kategoriach wiekowych.

Pokoj 1-lub 2-osob. (Typ-1=ok. 27m²) z podwójnym
łóżkiem i łazienką.
Suite (Typ-2=ok. 33m²) z 4-ma miejscami noclegowimi składające się z salonu, sypialni i
łazienki.
App-2 (Typ-3=ok. 50m²) z 5-ma miejscami noclegowimi składający się z salonu, sypialni, łazienki i kuchni.
Maisonette (Typ-4=ok. 58m²) z 5-ma miejscami
noclegowimi na dwóch piętrach składające się z
sypialni, łazienki i kuchni.

WYPOSAŻENIE:

WYżYWIENIE:

Na terenie kompleksu dysponujacego 173 apartamentami znajduje się restauracja, sala seminaryjna,
bar, windy, baza rekreacyjna z basenem krytym,
kompleksem saun i fitnesstudio, ogród zimowy, szkoła
i ośrodek narciarski z wypożyczalnią sprzętu, pralnia,
plac zabaw dla dzieci, kręgielnia, sala sportowa. Ponadto hotel oferuje również W-LAN i sejf.

17.-24.03.2018

HB: Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, wieczorem
ciepła kolacja (4 daniowe menu lub bufet).

ZaświadcZENIE UCZESTNICTWA
osoby uczestniczące w Seminarium, mogą
otrzymać na życzenie zaświadczenie z Punktamiedukacyjnimi.

bezpłatnego parkowania w pobliżu hotelu)
• Transfer na lotnisko lub na Dworzec Kolejowy
• Zwierzeta domowe (Psy): 10 Euro/dzień
• Podatek turystyczny: 2,80 € za osobe
(od 14 Lat)
• Plaszcz kąpielowy: 5 € za pobyt
• Masaże i zabiegi relaksacyjne
• kręgle • bilard • Nordic Walking • bilard
• wypożyczenie roweru • tor saneczkowy
Cena w € od osoby zawiera: 7 x dni, HB
Termin
17.03. - 24.03.2018
Pokój 2-osob. - Typ-1
455
Suite 33m² - Typ-2
545
App-2 50m² - Typ-3
585
Pokój 1-osob. - Typ-1
585
Maisonette - Typ-4
645
• Przedłuzenie na zapytanie
• Zniżka 20% dla kolejnych osób w pokoju
• Zniżki dla dzieci: 0 - 3,99 lat 100%; 5 - 13,99 lat 50%;
15 - 16,99 lat 20%
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