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     Pensjonat znajduję się w urokliwej miejscowości Uttendorf, 12 km od Kaprun. Budynek posiada ok. 80 miejsc 

noclegowych. Do dyspozycji gości są pokoje (aneks kuchenny, łazienka, TV) oraz apartamenty ( sypialnia, pokój dzienny, 

aneks kuchenny, łazienka, balkon, TV). Budynek zlokalizowany jest w centrum miejscowości Uttendorf. Najbliższy sklep w 

odległości 100 m.  

Dla uczestników dostępne są w pensjonacie: 

• mini boisko, ścianka wspinaczkowa i kino, wewnątrz budynku 

• świetlica, jadalnia,  możliwość podłączenia do Internetu, suszarnia na sprzęt 

• pomieszczenia rekreacyjne, miejsce na dyskoteki, stół do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki  

 

 

 

 

Zaprasza dzieci i młodzież na obóz narciarsko - snowboardowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                       

 Termin Ilość dni Cena 

I  16.01 - 23.01.2016 8 1790 zł+ 110 € karnet 

II 06.02 - 13.02.2016 8 1790 zł+ 110 € karnet 

III 20.02 - 27.02.2016 8 1790 zł+ 110 € karnet 

 Cena obejmuje: 

 wyżywienie 6 śniadań i 7 obiadokolacji plus prowiant na stok 

 zakwaterowanie w apartamentach 3, 4 osobowych z łazienką i aneksem 
kuchennym 

 opiekę wychowawców jeżdżących na nartach (1 nauczyciel max do 12 osób) 

 ubezpieczenie KL i NW z amatorski uprawianiem narciarstwa 

 przejazd z Polski do Austrii i powrót 

 codzienne transfery na stoki Schmittenhohe oraz lodowiec Kitzsteinhorn 
(autokar na miejscu) 

 doskonalenie jazdy na nartach i snowbordzie  

 korzystanie  z  sauny 

 fakturę  Vat 

 

 

 

Zeskanuj kod QR 

I odwiedź naszą stronę 

zapisy przyjmuje  

kier. drużyny WOPR Św-ce G. Truchan tel . 600 853 841   

lub      woprswietochlowice@interia.pl 

kier. drużyny WOPR Św-ce  

G. Truchan tel . 

        600 853 841   lub  

http://www.uttendorf.com/
http://www.kaprun.at/pl/home-polish.html
http://www.kitzsteinhorn.at/en/skiing-resort/tickets-prices/winter
http://www.kitzsteinhorn.at/en/skiing-resort/tickets-prices/winter
http://www.kitzsteinhorn.at/en/skiing-resort/tickets-prices/winter
mailto:woprswietochlowice@interia.pl
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Przykładowy program obozu , kolejność może ulec  zmianie wg życzenia uczestników   

1 dzień (sobota) - wyjazd rano ok. godz. 600 przyjazd na miejsce w godzinach popołudniowych 16-1700 

zakwaterowanie, obiadokolacja, wydanie karnetów i zapoznanie z organizacją wyjazdu, spacer po Uttendorfie   

2-gi dzień (niedziela) (godz. 7:45-8:30) śniadanie, (godz. 8:30) wyjazd autokarem na narty  na stok Schmittenhohe –Zell 

am See, jazda na nartach (do godz. 16:00), powrót  do pensjonatu, obiadokolacja (od godz. 17 00- 18 00 ) 

popołudniowe zajęcia sportowe korzystanie z pomieszczeń rekreacyjnych pensjonatu, wejście na saunę  lub 

wyjście  do Kościoła  

3-ci dzień (poniedziałek) (godz. 7:45-8:30) śniadanie, (godz. 8:30) wyjazd autokarem na narty na lodowiec 

Kitzsteinhorn -Kaprun, jazda na nartach (do godz. 16:00),powrót  do pensjonatu, obiadokolacja (od godz. 17 00- 18 00), 

wycieczka do  miasteczka Kaprun 

4-ty dzień (wtorek) (godz. 745-830) śniadanie, (godz. 830) wyjazd na narty na stok Schmittenhohe –Zell am See, jazda 

na nartach (do godz. 1600), powrót  do pensjonatu, obiadokolacja (od godz. 17 00- 18 00 ), wyjazd  na basen  do Zell 

am See (fakultatywnie ok. 6  euro)  lub do miasteczka Zell Am See 

5-ty dzień (środa) (godz. 745-830) śniadanie, (godz. 830) wyjazd na narty na lodowiec Kitzsteinhorn -Kaprun, jazda na 

nartach (do godz. 1600), powrót  do pensjonatu, obiadokolacja (od godz. 17 00- 18 00 ), korzystanie z pomieszczeń 

rekreacyjnych, wejście na saunę   lub fakultatywnie wyjazd na ciepłe wody termalne w Kaprun (dodatkowa  

opłata) 

6-ty dzień (czwartek) (godz. 745-830) śniadanie, (godz. 8:30) wyjazd na narty na stok Schmittenhohe –Zell am See,, 

jazda na nartach (do godz. 1600), powrót  do pensjonatu, obiadokolacja (od godz. 17 00- 18 00 ) wieczorem grill przy 

muzyce na powietrzu   

7-my dzień (piątek) (godz. 7:45-8:30) śniadanie, (godz. 8:30) wyjazd na narty na lodowiec Kitzsteinhorn -Kaprun, jazda 

na nartach (do godz. 16: 00), powrót  do pensjonatu, obiadokolacja(od godz. 17 00- 18 00 ), wykwaterowanie, 

zakończenie obozu, wyjazd  do domu ok. godz. 20 00 

8 –my  dzień (sobota) powrót do kraju w  godzinach porannych 

Zakwaterowanie:  

Pensjonat "Haus na See" w miejscowości Uttendorf – 12 km od Kaprun.Pensjonat posiada ok. 80 miejsc 

noclegowych. Strona internetowa: www.hausamsee-uttendorf.at/  lub www.urlaub-in-uttendorf.de/haus-am-see-

en/ Pokoje i apartamenty z łazienkami, wyposażone w kuchnie, lodówkę i TVBudynek zlokalizowany jest w centrum 

miejscowości Uttendorf. Przystanek Skibusa przy budynku, do sklepu 100 m, trasy do narciarstwa biegowego w 

odległości 100 m, możliwość podłączenia do Internetu. Dla uczestników dostępne są: świetlica, jadalnia, sauna, 

pomieszczenia rekreacyjne, miejsce na dyskoteki, suszarnia na sprzęt, stół do tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki 

Wyżywienie:  

Śniadanie - w formie bufetu szwedzkiego: różnego rodzaju pieczywo, wędlina, sery, sałatki, kiełbaski, jajka, płatki, 

mleko, dżemy, miód, kawa, herbata. Lunch pakiet na stok - przy śniadaniu wystawiamy pieczywo, pokrojone 

wędliny, woreczki i dajemy możliwość zabrania na stok prowiantu 

Obiadokolacje - zupa w wazach bez ograniczeń i drugie danie mięsne kompot - Na tym wyjeździe gotuje dla nas nasz 

sprawdzony "ŚLĄSKI KUCHARZ"  

                                                  

http://www.hausamsee-uttendorf.at/
http://www.urlaub-in-uttendorf.de/haus-am-see-en/
http://www.urlaub-in-uttendorf.de/haus-am-see-en/

