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AUSTRIA  INNSBRUCK i SKI SAFARI – 4 ośrodki narciarskie 
11-18.01, 1-8.02, 8-15.02 TERMINY WYJAZDÓW RODZINNYCH - FERIE 2020: I. II. III.

 

Zapraszamy do Innsbrucka - malowniczej stolicy 

Tyrolu, alpejskiej bazy Szkoły Narciarskiej  

STRAMA. Tradycyjny folklor miesza się tu z 

nowoczesnością, tworząc niepowtarzalną 

atmosferę. Usytuowanie Innsbrucka sprawia, że 

stanowi on idealną bazę wypadową do pobliskich 

stacji narciarskich Innsbruck Ski World, 

otaczających miasto z każdej strony. Oprócz 

doskonałych warunków narciarskich Innsbruck 

skrywa pełne uroku zabytkowe uliczki i ciekawą 

historię.  

 

HOTEL GRAUER BAR****   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełen tradycji, doskonały hotel****, usytuowany 50 m od historycznej Starówki Innsbrucka. W hotelu znajduje się 

restauracja z różnorodną i smaczną kuchnią, bar z muzyką oraz widokowe centrum rekreacyjne – znajdujące się na 

5 piętrze – w skład którego wchodzi: basen, 2 x jacuzzi wewnątrz i na zewnątrz, sauna, fitness oraz solarium. W 

hotelu znajduje się strefa bezprzewodowego internetu WI-FI. Parking dostępny za dodatkową opłatą (56€ tydzień ) 

znajduje się w garażach podziemnych. www.innsbruck-hotels.at 

POKOJE: hotel dysponuje komfortowymi pokojami  jedno,  dwu,  trzy  i czteroosobowymi, apartamentami i 

pokojami rodzinnymi wyposażonymi w wannę lub prysznic, ręczniki, suszarkę do włosów, telewizję satelitarną, 

telefon, sejf.  

WYŻYWIENIE:  
śniadanie -> bogaty bufet śniadaniowy z wyborem dań na zimno i ciepło.  
obiadokolacja -> 4 daniowy bufet z potrawami do wyboru – w menu również dania wegetariańskie. 

 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
http://www.innsbruck-hotels.at/


   AUSTRIA FERIE RODZINNE NA NARTACH 2020 

    

       www.strama-wyjazdy.pl       2 

 

DZIECI 4 -14 lat informacje szczegółowe  

LICENCJONOWANA SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA STRAMA  
Szkoła specjalizuje się m.in. w organizacji szkoleń dla dzieci – zarówno 

w Polsce jak i podczas wyjazdów zagranicznych. Jako pierwsza w Polsce 

opracowała autorski program szkolenia dla dzieci w wieku 4 – 14 lat. 

Program, stworzony na podstawie wieloletniego doświadczenia, składa 

się z 6 etapów/6 odznak. W swoim dorobku szkoła posiada tytuły 

najlepszej w Polsce 2018 W 70-osobowej kadrze szkoleniowej 

znajduje się wielu utytułowanych zawodników, trenerów, absolwentów 

AWF oraz instruktorów SITN – PZN. Specjalnie wyselekcjonowaną 

kadrę tworzą osoby z wysokimi predyspozycjami i umiejętnościami do szkolenia dzieci. Co roku, pod okiem 

instruktorów STRAMA, szkoli się ok. 2 000 małych narciarzy! 

 

 

  

 24 godziny nauki i szkolenia z instruktorami + zawody  
 podział grup dziecięcych wg poziomu umiejętności: początkujący, średni, zaawansowany lub wg posiadanych 

ODZNAK MISIA STRAMUSIA 
 ilość osób w grupie 5 do 8 osób w zależności od poziomu umiejętności: 

7-14 lat poziom średni i zaawansowany  lub od odznaki zielonej do złotej  6 do 8 osób w grupie 

4-6 lat poziom początkujący lub odznaki czerwona i niebieska max 5 dzieci w grupie 
 

*** ważna informacja szkoleniowa ***!*** dzieci w wieku 4 - 7 lat program na nartach mają dopasowany do 
możliwości fizycznych, a szkolenie narciarskie przeplatane jest zabawami na śniegu i krótkimi przerwami na 
odpoczynek grupa początkująca 4-6 latków tworzona jest dla minimum 4 dzieci 

 

ATRAKCJE DLA DZIECI po nartach w hotelu 

W ramach codziennych poza narciarskich atrakcji dla dzieci w 

KLUBIE MISIA STRAMUSIA przewidziane są m.in.: animacje,  

zajęcia zręcznościowe, plastyczne i muzyczne oraz wiele innych. 

 

 

 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
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PROGRAM FERIE 2020 SOBOTA - SOBOTA – > 4 ośrodki narciarskie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA 
Zakwaterowanie. 19:00 Kolacja powitalna 20:00 Spotkanie organizacyjne 

 NIEDZIELA 

Śniadanie. 9:00 wyjazd na narty – ośrodek narciarski  MUTTER ALM, 10.00 – 12.30 podział na grupy szkoleniowe - szkolenie 

narciarskie dla DZIECI, 12.30 Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI,  15:30 odjazd 

autokaru 16:00 Planowany powrót do hotelu, 17.30 – 18.30 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.00  Kolacja, 20:00-

21:00 Wieczór bajkowy dla dzieci 

 PONIEDZAŁEK 

Śniadanie. 9:00 wyjazd na narty – ośrodek narciarski  MUTTER ALM, 10.00 – 12.30  szkolenie narciarskie dla DZIECI, 12.30 
Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI, 16:00 Planowany powrót do hotelu, 17.30 – 
18.30 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.00 Kolacja 20:30 WIECZÓR TYROLSKI  

 WTOREK 

Śniadanie. 9:00 wyjazd na narty – ośrodek narciarski PATSCHERKOFEL, 10.00 – 12.30  szkolenie narciarskie dla DZIECI, 

12.30 Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI, 16:00 Planowany powrót do hotelu, 
17.30 – 19:00 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 17:30-19:00 DLA DOROSŁYCH – ZWIEDZANIE INNSBRUCKA Z 

PRZEWODNIKIEM 19.15 Kolacja, 20:00-21:00 Wieczór bajkowy dla dzieci                                                                                           

ŚRODA 

Śniadanie. 9:00 wyjazd na narty – ośrodek narciarski PATSCHERKOFEL 10.00 – 12.30  szkolenie narciarskie dla DZIECI, 12.30 

Przerwa na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI, 16:00 Planowany powrót do hotelu,  17.30 – 
18.30 DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA  19:00 Kolacja 20:00 Spotkanie organizacyjne przed zdobywaniem odznak i 
zawodami, prezentacje video – 6 odznak Misia Stramusia 

 CZWARTEK 

Śniadanie. 9:00 wyjazd na narty – ośrodek narciarski AXAMER LIZUM,  

10.00 – 12.30  ZDOBYWANIE ODZNAK MISIA STRAMUSIA 
12.30 Przerwa na lunch, 13:30 ZAWODY DLA DZIECI z elektronicznym pomiarem czasu, 16:00 Planowany powrót do hotelu, 
18.00  DLA DZIECI – PRZEJAŻDŻKA DOROŻKAMI PO INNSBRUCKU 19.00 Kolacja 

 PIĄTEK 

Śniadanie. 8:30 wyjazd na narty – ośrodek narciarski  STUBAI 10.00 – 12.30  szkolenie narciarskie dla DZIECI, 12.30 Przerwa 

na lunch i odpoczynek, 13.30 – 15.00 c.d. szkolenie narciarskie DZIECI, 16:30 Planowany powrót do hotelu, 17.30 – 18.30 
DLA DZIECI - KLUB MISIA STRAMUSIA, 19.00 Kolacja, 20:15 UROCZYSTE WRĘCZENIE ODZNAK MISIA STRAMUSIA oraz nagród 
dla zwycięzców zawodów.  Pożegnanie  

 SOBOTA Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu do godziny 11:00. 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
http://strama-wyjazdy.pl/6-odznak-misia-stramusia
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CENNIK WYJAZDU : POBYT HB + SKIPASS + ATRAKCJE I SZKOLENIE DLA DZIECI WG OFERTY 
DOROŚLI I MŁODZIEŻ BEZ szkolenia, SKIPASS 6 dni W CENIE CENA € CENA ZŁ 

Dorosły w pokoju 2,3,4 osobowym  910 3959 

Dorosły w pokoju 1 osobowym  1120 4872 

Młodzież rocznik 2004-2002 891 3876 

Dziecko rocznik 2005 726 3158 

DZIECI  SZKOLENIE I SKIPASS 6 dni W CENIE   

Dziecko roczniki 2006-2010  991 4311 

Dziecko roczniki 2014-2011  882 3837 

Dziecko roczniki 2015-2020  600 2610 

Wypożyczenie sprzętu 6 dni z dostarczeniem do hotelu 
93 dorośli 
82 dzieci  

  400 dorośli 
350 dzieci 

Szkolenie narciarskie dla młodzieży od 15 lat  i dorosłych :  
6 dni -> 24 godziny, 6 do 8 osób w grupie 

250 
 

1087 
 

 Stali klienci - 3 wyjazd zagraniczny i więcej  dodatkowa zniżka 150zł od osoby 

 Cena dla dziecka obowiązuje przy zakwaterowaniu z 2 osobami dorosłymi, zakwaterowanie z jedną osobą 

pełnopłatną obejmuje oddzielna oferta cenowa. 

 W przypadku kursu powyżej 1€ = 4,35 zł wg tabeli sprzedaży BGŻBNP PARIBAS cena w zł  może ulec zmianie.  

 DODATKOWE KALKULACJE CENOWE  NA PODSTAWIE ZAPYTAŃ INDYWIDUALNYCH:  

I – dla dziecka zakwaterowanego z jedna osobą dorosłą , II  – dla osób towarzyszących bez szkolenia i skipassu 

III - dla każdego innego niestandardowego zapytania , e-mail: szkola@nosal.pl 

CENA PODSTAWOWA ZAWIERA 

 zakwaterowanie w wybranym rodzaju pokoju 

 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji w hotelu  

 wstęp na basen i do strefy wellness , internet wi-fi 

 6 dniowy skipass do 4 ośrodków narciarskich wg programu 

 autokar na stok do dyspozycji grupy na transfery na stok i do hotelu 

 ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna 

DLA DOROSŁYCH – dodatkowo CENA ZAWIERA: 

 zwiedzanie Innsbrucka z przewodnikiem 

 wieczór tyrolski  

video analizy szkolenia narciarskiego ( dla osób biorących udział w szkoleniu) 

DLA DZIECI 4-14 lat dodatkowo CENA ZAWIERA: 

 szkolenie narciarskie wg 6 odznak Misia Stramusia wg programu, zdobywanie odznak + zawody 

 Klub Misia Stramusia – atrakcje i animacje po nartach w hotelu + bajkowe wieczory 

 zwiedzanie Innsbrucka z przewodnikiem w towarzystwie rodziców  

 wieczór tyrolski 

 przejażdżka dorożkami po Innsbrucku 

 uroczyste zakończenie wyjazdu i zawodów z odznakami , nagrodami dla zwycięzców i upominkami 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
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CENA NIE ZAWIERA  

 dojazdu do Austrii 

 SZKOLENIA NARCIARSKIEGO – DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY 15-18 LAT – 250€ lub 1087 zł / 6 dni 

 parkingu podziemnego City Garage / InnenStadt Garage -  60 € - tydzień 

 napojów zamawianych poza oferowanym podczas kolacji menu 
 wypożyczenia sprzętu z dostarczeniem do hotelu – 400 zł komplet/dorośli, 350zł komplet/dzieci  

 

UBEZPIECZENIE 
Ubezpieczenie: Signal Iduna,  Wariant III  - ZIMA + *SZ +OC, KL-20 000€, KR-5 000€ (pod limit KL), NWI 15 000zł, 

 NWS 15 000zł, OC 10 000€, BP 1 000zł 
* Sporty zimowe (SZ)- rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych. 

W przypadku chorób przewlekłych, aby ubezpieczenie zostało stosownie zawarte należy zgłosić tą informację organizatorowi. Dodatkowa 

opłata/kalkulacja w przypadku CP.  

* Choroba przewlekła ( kod CP) – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest 

trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego 

postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki, leczona jest w sposób stały lub 

okresowy. 

OPCJA DODATKOWA UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI– POLECAMY DLA WYJAZDÓW Z DZIEĆMI !  

Istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY 100%. 

OFERTA UBEZPIECZENIA KALKULOWANA JEST PRZY TWORZENIU KONKRETNEJ OFERTY WYJAZDU 

Dla kwoty do 17 000zł: RG 100% = 2,75% wartości imprezy,  RG 100% + CP = 7,08 % wartości imprezy   

PŁATNOŚCI 

 W przypadku rezerwacji standardowej zaliczkę 1 000zł od osoby, należy wpłacić do 3 dni po potwierdzeniu 

rezerwacji.  Wplata zaliczki potwierdza ważność rezerwacji - dopłaty do pełnej kwoty należy dokonać do dnia 

13.12.2019 

Strama Sport i Turystyka, ul Balzera 30, 34-500 Zakopane 
Konto dla płatności w EURO 

BNP Paribas  o/Zakopane:  
29 1600 1042 0002 0141 9804 5024 
IBAN: PL 29 1600 1042 0002 0141 9804 5024 
SWIFT: PPABPLP1ZK1 

Strama Sport i Turystyka, ul Balzera 30, 34-500 Zakopane 

Konto dla płatności w PLN: 
BNP Paribas  o/Zakopane:  
68  1600 1042 0002 0141 9804 5001 
 

 

 Płatności możliwe tylko w jednej z wybranych walut PLN lub EURO 

 BGŻ BNP Paribas  o/Zakopane Brak możliwości podzielenia płatności na dwie waluty EURO + PLN 

 
 
 
 
 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
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WARUNKI I KOSZTY REZYGNACJI 
W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez 
biuro STRAMA kwoty stanowiącej równowartość poniesionych kosztów: 
- do 60 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 zł/ os. 
- 59 do 30 dni przed datą wyjazdu –  30% ceny imprezy 
- 29 do 14 dni - 60 % ceny imprezy 
- 13 dni i mniej przed datą wyjazdu –  100 % ceny imprezy 
 
Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących razem w imprezie rezygnuje, a zakwaterowana była w pokoju 
dwuosobowym,  druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty 
dodatkowej za pokój jednoosobowy. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki Klient ma prawo 
przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie 
wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest poinformować STRAMA na 
piśmie. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmianie uczestnika, Klient jest zobowiązany złożyć w 
formie pisemnej na podany adres mailowy  szkola@nosal.pl. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do 
Biura STRAMA. 

 
DODATKOWO POLECAMY: 
 
INNSBRUCH CARD - DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH , NIEJEŻDŻĄCYCH NA NARTACH 

Karta upoważniająca do korzystania z komunikacji miejskiej, bezpłatnych wyjazdów 
wybranymi kolejkami, wstępów do wielu obiektów w Innsbrucku i okolicach w tym np. wjazd 
na skocznie w Innsbrucku czy wstęp do muzeum Swarovskiego. Liczne zwiedzanie muzeów i 
najważniejszych atrakcji i zabytków, wjazd kolejką na wysokie szczyty Nordkette oraz 

przejazdy wieloma kolejkami górskimi wokół Innsbrucka, korzystanie z miejskiej komunikacji IVB, przejazd 
autobusem Hop-On Hop-Off-Sightseeing – Bus - > wszystko to dla posiadaczy karty jest bezpłatne. 
Więcej informacji: https://www.innsbruck.info/pl/przezycia/karta-innsbruck-card.html 
Cena karty:  24 godzinnej – 43€ , 48 godzinnej - 50€ , 72 godzinnej - 59€ 

Kartę można zamówić i opłacić przy rezerwacji wyjazdu lub zakupić na miejscu w hotelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje i rezerwacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00   
tel.608 605 205, e-mail: szkola@nosal.pl 

 

http://www.strama-wyjazdy.pl/
mailto:szkola@nosal.pl
https://www.innsbruck.info/pl/przezycia/karta-innsbruck-card.html
mailto:szkola@nosal.pl

