
Seminarium Medyczne: Bad  Gastein (A) 

       MONDI - HOLIDAY  Bellevue **** +

POŁOŻENIE: 
W centrum Bad Gastein, na zboczu wzgórza, 
ok. 400m od ścieżki zdrowia “Wanderparadies”, 
900m od wyciągu narciarskiego “Stubnerkogel” 
z trasami na wys. ok. 2200m i przechowalnią 
nart bezpośrednio przy wyciągu. Kompleks ho-
telowy dysponuje 202 apartamentami, recepcją, 
2 restauracjami, barem, salami klubowymi, 
kawiarnią, 5 windami i WLAN.

Zawody w narciarstwie alpejskim 
Zgodnie z coroczną tradycją, Bronek Ora-
wiec z Chicago  zaprasza na stok narciarski, 
nagradzając uczestników dziesiątkami pucharów 
i dyplomów w różnych kategoriach wiekowych. 

Zaświadczenie uczestnictwa
Osoby uczestniczące w seminarium, mogą 
otrzymać na życzenie zaświadczenie z punktami 
edukacyjnymi.

ZAKWATEROWANIE I WYPOSAŻENIE: 
Gustowne, komfortowe pokoje oraz apartamenty i suity 
dla niepalących z balkonem lub tarasem, wyposażone w 
łazienkę (wanna lub prysznic), telefon, telewizję kablową, 
radio, sejf, budzik. Częściowo: jadalnię-salon, aneks 
kuchenny (kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, 
lodówka, ekspres do kawy, naczynia i sztućce).

WYŻYWIENIE: 
Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, wieczorem
ciepła kolacja (3 dania do wyboru) z bufetem sałatkowym.

PŁATNE NA mIEjScu:
• Parking: ok. 6,- € /dzień, garaż: ok. 12 € / dzień
  (bezpłatny duży parking: ok 200m od hotelu)
• Zwierzęta domowe: ok. 8 € / dzień
• Solarium
• Opłata klimatyczna: ok. 2 € / osoby od 15 lat
• Kaucja przy zakwaterowaniu: 100 €
• Płaszcz kąpielowy : 12 € za pobyt.

SPORT/ AKTYWNY WYPOcZYNEK: 
Turniej tenisa stolowego
Bez dopłat: basen i spa, siłownia w godz. 7-21 i 
Dostępne również kręgle, wypożyczania miejskich i 
górskich rowerów. 
Dodatkowo płatne: tor łuczniczy z instruktorem. 

WELLNESS: 
Basen kryty (12m x 6m) z brodzikiem dla dzie-
ci, zewnętrzne jacuzzi z leżakami i parasolami 
przeciwsłonecznymi w godz. 7-21. Sauna, łaźnia 
parowa i pokój rekalsu w godz. 15-21.
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Cena w € od osoby zawiera: 7 x dni, HB, Spa

Termin 11.03. - 18.03.2017

Studio / pokoj 2-osob. 535
App-2 / Juniorsuite 575
Pokoj 1-osob. 640
Suite 640
Maisonette 745

• Przedluzenie  na zapytanie
• Zniżka 10% dla kolejnych osob w pokoju
• Zniżki dla dzieci: 
  0 -   4,99 lat  100%
  5 - 14,99 lat    50%
15 - 17,99 lat    20%

Wzór pokoju

11.-18.03.2017

Studio/pokoj 2-osob. (20-30m²) łożko dwuosobowe, 
wbudowane w szafę, łazienka.
App-2 (50-60m²) z czteroma miejscami noclegowymi,
składający się z pokoju gościnnego, sypialni, łazienki i 
ewentualnie aneksu kuchennego.
1-osobowy (20-30m²)  łóżko dwuosobowe, wbudowane 
w szafę, łazienka.
Suite (60-80m²) z sześcioma miejscami noclegowymi,
składający się z pokoju gościnnego, dwóch sypialni, 
łazienki i aneksu kuchennego.
maisonette (Penthouse) (70-100m²) z 4 do 6-sześ-
cioma miejscami noclegowymi, składający się z pokoju 
gościnnego, połączonego schodami ze znajdującymi się 
na 1-2 piętrze sypialniami, dwóch łazienek oraz aneksu 
kuchennego.
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