
                                           

   REGION LUNGAU 

Położona w samym sercu Austrii, pomiędzy Radstadter Taurern (Obertauern), Hohe  Tauern i 

Nockberge Tauern, dolina Lungau stanowi dzięki znakomitemu skomunikowaniu (autostrada A10 

przebiega przez środek doliny) znakomity punkt docelowy dla amatorów narciarstwa.  Leżący ok. 100 

km na południowy wschód od Salzburga i ok. 300 km na południowy zachód od Wiednia, region 

obejmuje  15 miejscowości  wśród których znajdziemy kilka ośrodków narciarskich.  

 

35 wyciągów, 35 km niebieskich, 90 km czerwonych i 20 km czarnych tras położonych na stokach 

pomiędzy 1000 a 2500 mnpm zapewniają różnorodność atrakcji dla każdego narciarza, a śnieg na 

zalesionych stokach jest dostępny bez problemu przez cały sezon. Jeden dzień w tygodniu 

najwytrwalsi mogą  korzystać z oświetlonego stoku w godz 19-21,30. 



 

Największe ośrodki to: 

Katschberg-Aineck pomiędzy  St. Michael i St. Margarethen 

Grosseck-Speiereck pomiędzy Mauterndorf i St. Michael 
 
Fanningberg pomiędzy Weißpriach i Mariapfarr 
 
 

 

                         LANDHOTEL STOFFLERWIRT  

Położony jest w miejscowości St. Michael leżącej w samym centrum doliny Lungau. Dzięki temu 

mamy bezpośredni dostęp do dwóch największych rejonów narciarskich regionu – Aineck-Katschberg 

i Grosseck-Speiereck. Do centrum miejscowości  jest 2 km (jeden przystanek skibusem). 

 

 

https://www.lungau.at/en/active/your-winter-holiday/ski-snowboard/ski-area-katschberg-aineck/
https://www.lungau.at/en/active/your-winter-holiday/ski-snowboard/ski-area-grosseck-speiereck/
https://www.lungau.at/en/active/your-winter-holiday/ski-snowboard/family-ski-area-fanningberg/


 

Tradycje hotelu sięgają XVIII w, a na własność obecnych właścicieli, czyli rodziny Doppler przeszedł w 

1933 roku. Przez lata przebudowywany i ciągle rozwijany swój stan obecny osiągnął w 2005. 

Do dyspozycji gości  są dobrze wyposażone i wygodne pokoje o różnej liczbie łóżek. 

Kuchnia oferuje bogate menu z licznymi tradycyjnymi potrawami kuchni austriackiej. 

  



 

Po dniu spędzonym na nartach hotel  oferuje relaks w saunie, łaźni parowej, kabinie na podczerwień, 

solarium oraz możliwość skorzystania z masażu. 

APARTAMENTY SCHWABGUT 

Oferujemy również możliwość skorzystania z noclegu w położonych ok. 2,5 km od hotelu 

apartamentów, będących własnością tej samej co hotel rodziny. Pojedynczy moduł apartamentowy o 

pow.  50-70 m2 składa się z dwóch sypialni po 2 łóżka każda i salonu z dwoma rozkładanymi łóżkami. 



 

 

Niezaprzeczalny urok starej architektury liczącego 200 lat domu,  powoduje że stylowy, całkowicie 

odnowiony i wyposażony budynek jest znakomitą propozycją dla lubiących spokój i ciszę gości. Duże, 

wygodne pokoje, zabytkowe narzędzia na ścianach tworzą razem niepowtarzalną, piękną całość. 

  

 



 

Termin wyjazdu: 

20.01 – 27.01.2018 

Uwaga – dla osób nie korzystających ze szkolenia 

narciarskiego ceny pobytu wyższe o 5% 

Cena w hotelu 

Dorośli – 698 EUR 

Dzieci ur. po 30.11.2001 – 554 EUR 

ur. po 30.11.2006 – 420 EUR 

Cena zawiera: 

• Uczestnictwo i opiekę instruktorską w autorskim programie 

szkoleniowym Marka Ogorzałka 

• Warsztaty narciarskie połączone z wieczorną analizą wideo 

• Wieczorne zajęcia z jogi 

• 7 noclegów w 3 gwiazdkowym hotelu Stofflewirt 

• Śniadania i obiadokolacje  

• 6 dniowy skipass 

• Ubezpieczenie OC, NNW 

• Opłatę klimatyczną 

 

Cena w apartamentach 

Uwaga – dla osób nie korzystających ze szkolenia 

narciarskiego ceny pobytu wyższe o 5% 

Dorośli 

369 EUR przy 6 osobach w apartamencie 

394 EUR przy 5 osobach w apartamencie 

Dzieci ur. po 30.11.2001 – 319 EUR 

Dzieci ur. po 30.11.2005 – 285 EUR 

 

• Uczestnictwo i opiekę instruktorską w autorskim programie 

szkoleniowym Marka Ogorzałka 



• Warsztaty narciarskie połączone z wieczorną analizą wideo 

• Wieczorne zajęcia z jogi 

• 7 noclegów w apartamencie z wyposażeniem kuchennym 

• 6 dniowy skipass 

• Ubezpieczenie OC, NNW 

• Opłatę klimatyczną 

 

Warsztaty carvingowe – 165 EUR/tydzień – dorośli  

120 EUR/tydzień – dzieci 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo przystąpić całą rodziną do warsztatów 

oferujemy następujące zniżki: 

Rodzice i dzieci - 10% zniżki na szkolenie 

Dojazd własnymi środkami transportu 

 

 

 


