
Austria - Wildschonau - obóz snowboardowy 
 
Region SKI JUWEL (powstał z 

połączenia dolin Wildschönau i 

Alpbachtal)oferuje 145 km tras 

(18 km czarnych, 32 km 

czerwonych i 77 km niebieskich) 

oraz 17 km tras wyznaczonych, ale 

nie ratrakowanych. Obszar obsługuje 47 wyciągów. Ilość i stopień trudności tras zjazdowych 

pozwala zaspokoić najbardziej wybredne gusta. Dolina Wildschönau - malownicza dolina 

położona ok. 60 km na wschód od Innsbrucka, między Alpami Kitzbühel i Doliną Zillertal. 

Tereny narciarskie położone na wysokości 830-2000 m n.p.m. 

 

Program 

 

Obóz snowboardowy, wiek 12-19 lat. 

Jazda na snowboardzie pod opieką wychowawcy, konsultacje instruktora. Zawody i konkursy 

z nagrodami oraz dyskoteki. Dla grup zaawansowanych możliwość jazdy na wyznaczonych, 

ale nie ratrakowanych trasach (freeride). Popołudniami: turniej gier planszowych i 

karcianych, kalambury, dyskoteki, wieczorek filmowy, konkursy z nagrodami. 

 

Przykładowy program 

Dzień 1: 

Wyjazd z Polski zgodnie z planem podróży. 

Dzień 2: 

Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie i spotkanie 

informacyjne. 

Dzień 3: 

Sprawdzenie umiejętności snowboardowych uczestników, podział na grupy zgodnie z 

umiejętnościami. 

Dni 4-8: 

Zajęcia programowe, nauka i doskonalenie jazdy na snowboardzie na stokach regionu SKI 

JUWEL, zjazd torem saneczkowym, wieczorami analiza video techniki jazdy, dyskoteki. 

Dzień 9: 

 
» przejdź do galerii 



Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. 

Dzień 10: 

Przyjazd do Polski. 

 

Zakwaterowanie 

 

Gasthof Almhof*** położony w Thierbach na wysokości 1175 m n.p.m., 5 km od dolnej 

stacji gondoli na Schatzberg 1903 m n.p.m., 8 km od kanapy na Lanerköpfl 1600m n.p.m. 

Restauracja, bar, sala spotkań, sala zabaw ze stołem do tenisa, sala telewizyjna, winda, 

ogrzewana narciarnia. Pokoje 2-,4-osobowe z łazienkami, WC i balkonami. W cenie 

korzystanie z krytego basenu (12x5 m). 

 

Świadczenia 

 

7 noclegów w Gasthof Almhof*** w Thierbach.  

Śniadania i ciepłe obiadokolacje w hotelu. Pierwsze świadczenie: obiadokolacja w dniu 

przyjazdu, ostatnie: śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na drogę. 

Transport autokarem turystycznym. 

Ubezpieczenie: Signal Iduna. 

Opieka wychowawcy/instruktora. 

Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 

Dla młodzieży kaski ochronne są obowiązkowe. Dodatkowo dla snowboardzistów zalecamy 

zabranie ochraniaczy na nadgarstki.Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 25 EUR 

zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody. Ze względu na warunki 

atmosferyczne lub kondycję uczestników program może ulec zmianie. Cena nie obejmuje: 

kosztów karnetów narciarskich (ceny według załączonej tabeli), wypożyczenia sanek oraz 

dopłaty za transport z miast wyznaczonych w planie podróży. Konieczny paszport lub dowód 

osobisty. Wypożyczenie kompletu sprzętu narciarskiego/snowboardowego: 10-25 EUR na 

dzień. Należy zabrać: paszport lub dowód osobisty, wypełniona kartę kwalifikacyjną, nr 

PESEL, legitymację szkolną, zimowy krem z filtrem, strój kąpielowy. Zalecane kieszonkowe 

70-100 EUR (nie zawiera opłaty za karnet). Depozyt za karnet magnetyczny 2 EUR. Przyjazd 



na miejsce ok godziny 16:00. 

 

Dorośli (6 dni): 222 EUR 

Młodzież - roczniki 1998-2000 (6 dni): 178 EUR 

Dzieci i młodzież - roczniki 2001-2010 (6 dni): 111 EUR 

 

First moment - zniżka 150 PLN przy zakupie do 19.12. 

Stały klient - dwa bilety do Cinema City gratis. 

Posiadacze ISIC - zniżka 50 PLN 

Terminy i 
ceny 

Austria - Wildschonau - obóz snowboardowy     (skrót: WILDSCHONAU ALMHOF SNOWBOARD PAX 
HB)

 

Nr grupy Data Cena      

ŁAWM0113 13.01 - 22.01 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

ŁAWM0120 20.01 - 29.01 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

ŁAWM0127 27.01 - 05.02 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

ŁAWM0203 03.02 - 12.02 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

ŁAWM0210 10.02 - 19.02 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

ŁAWM0217 17.02 - 26.02 2149 zł   1999 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 10 
dni 

 


