
Miejscowość/ teren ski 

Kaprun  niezmiennie  kojarzony  jest  z  Zell  am  See,  wspólnym 
regionem Europa Sportregion oraz lodowcem Kitzsteinhorn,  który 
cieszy  się  zainteresowaniem zarówno zimą  jak  i  latem.  Kaprun  to 
bardzo  urocze  miasteczko  z  dobrymi  hotelami,  przytulnymi 
gasthofami  i  bogatym  zapleczem  apres-ski.  Trasy  narciarskie  po 
stronie  Kaprun  należą  do  łatwych  i  średnio  trudnych,  bardziej 
doświadczeni narciarze powinni z kolei sprawdzić swoje umiejętności 
na trasie Trass o długości 4,2 km i różnicy poziomów 900 m. Kaprun, 
po nartach, proponuje wszelkie rodzaj rozrywki: dyskoteki, koncerty, 
restauracje  serwujące  regionalne  smakołyki.  Komfortowe  hotele  i 
pensjonaty  zapewniają  wysokiej  jakości  bazę  noclegową ,  a 
wszechstronna  oferta  apres-ski  brak  nudy.  Dodatkowo  w  ramach 
jednego  karnetu  narciarskiego  możemy  skorzystać  ze  stoków 
znajdujących  się  w  sąsiedniej  miejscowości  Zell  am See.  Zarówno 
Kaprun,  jak  i  Zell  am  See  należą  do  kurortów  narciarskich 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 540 EURO/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel Toni 
**** w Kaprun 

skipass Kaprun Zell am 
See  4 dni 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 4-
daniowa kolacja w formie 
bufetu wraz z napojami 
bezalkoholowymi 

Wstęp do strefy wellness: 
basen wewnętrzny, sauna, 
łaźnia parowa, biosauna, 
jacuzzi, siłownia, strefa 
relaksu 

Skibus 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

free WIFI 

KAPRUN 
| NARTY | AUSTRIA | 



wchodzących w skład Zillertal Arena znajdującej się w Dolinie Zillertal. Ośrodek Kaprun wraz z Zell am 
See  mają  do  zaoferowania  łącznie  blisko  140km tras  narciarskich  obsługiwanych  przez  prawie  50 
wyciągów o dużej przepustowości.

Skipass 
Kaprun - Zell am See 

50 wyciągów,  

140 km tras 

Mapa tras 



Hotel Toni**** 
Hotel Toni położony jest pośród przepięknych górskich krajobrazów w miejscowości Kaprun, 
nieopodal  przystanku  bezpłatnego  autobusu  dla  narciarzy  i  oferuje  przestronne  pokoje  z 
balkonem.

W spa o powierzchni 450 m² znajduje się kryty basen, wanna z hydromasażem, sauna, solarium, 
nowoczesna siłownia i wiele innych udogodnień. Ponadto hotel Toni oferuje wiele rozmaitych 
zabiegów, w tym zabiegi  pielęgnacyjne,  masaże aromatyczne oraz zabiegi  z  wykorzystaniem 
gorących kamieni.

Na dobry początek dnia serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu. Wieczorny posiłek w 
formie  urozmaiconego  bufetu  podawany  jest  w  restauracji  bądź  na  tarasie  z  widokiem na 
lodowiec. W cenę kolacji wliczone są napoje bezalkoholowe.

W recepcji hotelu Toni Goście mogą nabyć karnety narciarskie, a w holu można korzystać z 
bezpłatnego WiFi.

Miejscowość Zell am See i jezioro Zeller See oddalone są od hotelu Toni o 10 minut jazdy.

 



 


