
POLSKIE TESTY 
NAJNOWSZEJ KOLEKCJI NART 

 STÖCKLI  
Pitztal- Austria 9.11 – 16.11.2013 

 
Testy nart:  
Firma STO SPORT ma przyjemność zaprosić do testowania nart STÖCKLI,  
modele z kolekcji 2013/2014. 
Szwajcarskie STÖCKLI – wiodąca marka Alpejskiego Pucharu Świata jak również producent 
nart dla ekspertów i amatorów.  
Narty Stöckli regularnie zajmują czołowe miejsca podczas europejskich testów narciarskich. 
Szeroka różnorodność nart sprawi, że każdy znajdzie odpowiedni dla siebie model.  
 
 
Warunki narciarskie: 
Pitztal to dzika tyrolska dolina zamknięta szczytem Wildspitze o wysokości 3772 m i leżącym 
u jego podnóża lodowcem Mittelbergfemer. Jest on najpóźniej udostępnionym narciarzom 
lodowcem austriackim i charakteryzuje się nowoczesną infrastrukturą. Z doliny, podziemną 
kolejką Pitzexpress w 7 minut dociera się na wysokość 2800 m, a następnie kolejką 
gondolową na szczyt Hinterer Brunnkogel (3440 m). Tu czeka na miłośników „białego 
szaleństwa” 29 km przygotowanych tras narciarskich i wyciągi o przepustowości 9200 osób 
na godzinę (4 wyciągi orczykowe, 1 krzesełkowy, 1 gondola).  
 
Zakwaterowanie: 

 Apartamenty 4, 6, 8 i 10 osobowe w miejscowościach Eggenstal  w odległości 
14 lub 12 km od dolnej stacji kolejki na lodowiec. 
Apartamenty we wszystkich domach wyposażone są w TV-SAT, w kuchniach znajduje się 
komplet sztućców i naczyń kuchennych, pościel i ręczniki. 
7 noclegów 130,00 EUR/osoba.  
 

 Hotel Liesele Sonne w miejscowości Eggenstal. 
Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe  
Wyżywienie: śniadanie: w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacja - 3 dania. 
Dostęp do Sauny 

7 noclegów 345,00 EUR/osoba 

 
Opłata za zakwaterowanie płatna na miejscu. Opłata nie zawiera taxy klimatycznej 2 

EUR/osoba/dzień. 

 

Transport: 
Dojazd własny. Możliwy dojazd zorganizowany (autokarem lub busem).  



Ta forma transportu dojdzie do skutku przy odpowiedniej ilości chętnych. Koszt około 400 zł 
od osoby.  
 
Karnet: 6-dniowy karnet narciarski 209 EUR, młodzież (10-15) lat 125 EUR, dzieci poniżej 10 
lat z rodzicem karnet gratis 
 

SZKOLENIE NARCIARSKIE: 
 
Opłata za kurs 550 zł– płatne na konto w: 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
40 1750 0012 0000 0000 2036 6958 
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 30 września na adres kasia@ikatur.pl lub zuzia@ikatur.pl 

 

 

Katarzyna Małysa 

WIS IKATUR SKI CLUB 

ul. Żary 20, 32-031 Mogilany 

 Mobil: +48 605 269 700 

Mail: kasia@ikatur.pl Internet: www.wisikatur.pl  
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