Oferta 1

Harfenwirt 
Austria / Tyrol / Niederau

Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Śniadania i obiadokolacje
standard double room economy annex
Exim Tours
Dojazd własny

2299 PLN
za osobę

05.02.2022 - 12.02.2022

Opis oferty
3 Austria/Tyrol
Położenie:
- Niederau - około 300 m od centrum miejscowości - stacja kolejowa Worgl ok. 12 km - lotnisko Insbruck ok 80 km - lodowiec Hintertux ok. 80 km - najbliższe wyciągi ok. 100 m skibus przed hotelem - ski in/ski out przy dobrych warunkach pogodowych
Wyposażenie hotelu:
- budynek główny i anex ok. 150 m - recepcja - przechowalnia sprzętu sportowego z suszarnią butów - bezprzewodowy internet - restauracja - bar Bezpłatnie - wellness - basen
wewnętrzny - łaźnia parowa - sauna - kabina na podczerwień - strefa relaksu - whirlpool - wieczorki muzyczne Płatne: -solarium
Pokoje:
Double room classic balcony - ok. 30m - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - telefon - balkon - bezprzewodowy internet w budynku głównym Double room
Economy Annex - ok. 20m - w budynku bocznym Double room Economy - ok. 18m - bez balkonu - oddzielne łóżka Double room Standard Balcony - ok. 32m
Wyżywienie:
Wszystkie posiłki serwowane są w budynku głównym HB (Half Board) - śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane Kolacja świąteczna i sylwestrowa w cenie
Dodatkowe informacje:
- opłata klimatyczna ok. 2,5, EUR/noc - parking w zależności od dostępności, bezpłatnie - łóżeczko dla dziecka 7 EUR/dziennie - obiekt nie akceptuje zwierząt - zakwaterowanie od
14:00, wykwaterowanie do 10:00
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
AUSTRIAAustria to idealny wakacyjny kierunek dla wszystkich, którzy kochają naturę, górskie krajobrazy oraz klimatyczne, pełne zabytków miasta. Nazywana jest stolicą sportów
zimowych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to stosunkowo niewielki kraj położony w Europie Środkowej. Graniczy z ośmioma krajami: Niemcami, Czechami, Włochami, Węgrami, Słowenią, Szwajcarią, Słowacją i małym państewkiem Liechtenstein. Ponad połowa jej terytorium znajduje się w Alpach, a znaczną
część stanowią parki narodowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Podczas urlopu w Austrii warto przede
wszystkim odpocząć w jednej z wielu niezwykle klimatycznych górskich miejscowości. Na tle innych państw Austrię wyróżnia charakterystyczna architektura miast i miasteczek
oraz piękne zamki i pałace, w większości powstałe za czasów Habsburgów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Podczas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić
takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc
sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szczególną uwagę zasługuje chociażby Salzburg wraz ze wznoszącą się nad nim twierdzą
Hohensalzburg oraz otoczony pasmami wysokich gór Innsbruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miejscowości jest Hallsta - wieś z prawdopodobnie najpiękniejszym widokiem w całych austriackich Alpach. Pasjonaci sportów zimowych powinni wybrać się do jednego ze słynnych na
cały świat austriackich ośrodków narciarskich, takich jak Mayrhofen, Ski Arlberg czy Serfaus-Fiss-Ladis.Kultura i obyczajeWażnym elementem kultury Austrii jest muzyka klasyczna. Kraj ten jest bowiem miejscem urodzenia jednego z najsłynniejszych kompozytorów na świecie - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ogromną sławą poszczycić się może także
Opera Wiedeńska, Wiedeński Chór Chłopięcy oraz orkiestra Wiener Philharmoniker. Ciekawostką na temat Austrii jest fakt, że to właśnie tam powstała
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słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła.
Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także
najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie
bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować
tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą,
wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności
tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te
mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.KuchniaKuchnia austriacka to połączenie tradycji wywodzącej się z czasów Austro-Węgier z wpływami kuchni czeskiej, żydowskiej i
włoskiej. Każdy rejon kraju charakteryzuje nieco inna kuchnia. Inne są też dania regionalne. Najpopularniejszych ośrodkiem kulinarnym jest natomiast Wiedeń, a kuchnia wiedeńska znana jest na całym świecie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnitzel (kotlet z cielęciny w panierce z bułki tartej, podawany z plasterkiem cytryny), sałatka ziemniaczana,
beuschel (potrawka z płucek i serc cielęcych) oraz gulasze. Kuchnia austriacka słynie jednak głównie z ciast, takich jak strudel (ciasto makaronowe" z jabłkami) czy kipﬂe (rodzaj
słodkich pączków).Dla aktywnychAustria to raj dla tych, którzy wolny czas lubią spędzać aktywnie. W okolicach grudnia Austria zamienia się w krainę sportów zimowych, przede
wszystkim narciarstwa, snowboardu, saneczkarstwa, nart biegowych i skoków narciarskich. Ferie w Austrii warto spędzić w jednym z licznych ośrodków narciarskich.Co warto
kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszelkie słodycze, z których kraj słynie. Są to przede wszystkim praliny, często ozdobione wizerunkiem chluby narodowej - Mozarta. Z gór
warto przywieźć wyroby regionalne, tradycyjne stroje tyrolskie lub charakterystyczne austriackie nakrycia głowy. Dzieciom na pewno spodobają się maskotki przypominające
alpejskich mieszkańców: świstaki, kozice czy niedźwiedzie.PogodaKlimat Austrii nie różni się zbytnio od tego panującego w Polsce. Austria leży bowiem w streﬁe klimatu umiarkowanego kontynentalnego, dla którego charakterystyczne są cztery wyraźne pory roku. Jednakże temperatury w Austrii są nieco niższe niż w Polsce, a śnieg utrzymuje się tam dużo
dłużej. Lata są słoneczne i ciepłe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast często długie i srogie.Przydatne zwrotyJęzykiem narodowym Austriaków jest niemiecki. Jakie wyrażenia warto
znać?dzień dobry - Guten Morgendo widzenia - Auf Wiedersehendziękuję (bardzo) - danke (sehr)proszę - bi eprzepraszam - entschuldigen Sie (prośba), Entschuldigungile to
kosztuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...stacja kolejowa - Bahnhoﬂotnisko - Flughafenbilet - FahrkarteDlaczego Austria?Choć Austria znajduje się stosunkowo blisko Polski, zaskakuje swoją kulturą, kuchnią i obyczajami. Zupełnie inne są także krajobrazy. Pokochają je przede wszystkim miłośnicy górskiej natury, pokrytych białym puchem stoków
oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: Austria jest członkiem Unii
Europejskiej i znajduje się w streﬁe Schengen. Dzięki temu wjechać do niej można, posiadając jedynie dowód osobisty lub ważny paszport.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny:
Austria jest jednym z najdroższych krajów europejskich. Dla przykładu za posiłek w niedrogiej restauracji zapłacić trzeba około 15 euro, czyli mniej więcej 60 złotych. Turystyka
Austrii jest jednak bardzo rozwinięta, dlatego można znaleźć np. tańsze noclegi.Czas: w Austrii obowiązuje ten sam czas co w Polsce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napięcie:
gniazdka są takie same jak w Polsce, a napięcie i natężenie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szczepienia: jadąc na wakacje do Austrii, nie trzeba się na nic szczepić.Ambasady: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w Wiedniu (Hietzinger Hauptstraße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100); Ambasada Republiki Austrii - w Warszawie (ul. Jurija Gagarina
34, 00-748 Warszawa, tel.: 22 841 00 81). WAŻNE: z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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