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AUSTRIA 
 

Ischgl to nieduża tyrolska miejscowość, centrum ważnego terenu narciarskiego 
dysponującego 200 km tras zjadowych! Idealne miejsce do uprawiania narciarstwa, zbocza dla miłosników 
muld oraz miejsca do jazdy w głębokim śniegu. Ze względu na dogodne położenie i wysokość nad 
poziomem morza (1400-2872 m n.p.m.), na nartach można jeździć od początku grudnia do maja. Atrakcją 
tego obszaru jest również możliwość zjazdu na szwajcarską stronę, do Samnaun, gdzie przy okazji 
można wstąpić na zakupy do sklepów wolnocłowych. 
 

 
HAUS SCHNEIDER 3* 
 

 
 
  
 
Położony w Mathon, w spokojnej części Ischgl. Oferuje komfortowe apartamenty w różnych wielkościach. 
Tylko  7 minut do stacji kolejki linowej w Ischgl- ski bus zatrzumuje się tuż przy obiekcie. 
Apartamenty: 
TYP A dla 10os. :  powierzchnia 105 mkw, na 1 piętrze, z  balkonem, w-lan, pokoje: 2 dwuosobowe i 2 
pokoje trzyosobowe, wszystkie wyposażone w prysznic / WC, TV satelitarną, sejf, suszarkę do włosów , 
salon-kuchnia: balkon, duży, płaski telewizor, radio,  stół, lodówka z zamrażarką, kuchenką mikrofalową, 
naczynia ,zmywarka, płyta ceramiczna, piekarnik, okap kuchenny, ekspres do kawy, czajnik . 
TYP B dla 4os.: powierzchnia 60 mkw z tarasem 25 m²  na 1 piętrze, pokój dzienny z Telewizją satelitarną , 
radio, bezprzewodowy LAN, pokoje: 2 pokoje dwuosobowe, 1 łazienka / WC, 1 prysznic / WC, sejf, 
suszarka do włosów kuchnia: stolik, lodówka z zamrażarką, mikrofalówka, zmywarka, płyta ceramiczna, 
piekarnik, okap kuchenny, ekspres do kawy, czajnik . 
TYP C dla 4os.:  powierzchnia 60 mkw, na parterze,  radio, łącze wifi, parkiet satelitarną TV, pokoje: 1 
pokój trzyosobowy z łazienką / WC, 1 potrójne , pokój z prysznicem / WC, sejf, suszarka do włosów, 
kuchnia: stolik, lodówka z zamrażarką, mikrofalówka, zmywarka, płyta ceramiczna, piekarnik, okap 
kuchenny, ekspres do kawy, czajnik . 
TYP D dla 4os.: NOWY! powierzchnia 50 m², na parterze, radio, łącze wifi, telewizja satelitarna, pokoje: 2 
pokoje dwuosobowe z prysznicem / WC, sejf, suszarka do włosów salon-kuchnia: stolik, lodówka z 
zamrażarką, mikrofalówka, zmywarka, płyta ceramiczna, piekarnik, okap kuchenny, ekspres do kawy, 
czajnik . 
TYP E dla 2os.:  powierzchnia 35 m² 4 m² balkon  na 1. piętrze, pokój: 1 pokój dwuosobowy, sejf, prysznic / 
WC, suszarka , salon-kuchnia: salon : telewizja satelitarna, radio, aneks kuchenny :lodówka, ekspres do 
kawy. 
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Termin Cena za os. w 
TYP A 

Cena za os. w 
TYP B 

Cena za os. w 
TYP C 

Cena za os. w 
TYP D 

Cena za os. w 
TYP E 

23.11-22.12 
08.04-01.05 

1138zł 1407zł 1107zł 1107zł 1153zł 

05.01-19.01 1298zł 1647zł 1187zł 1187zł 1273zł 

19.01-26.01 1498zł 1727zł 1327zł 1327zł 1513zł 

26.01-09.02 
16.02-23.03 
30.03-08.04 

1579zł 1887zł 1487zł 1487zł 1673zł 

22.12-05.01 
09.02-16.02 
23.03-30.03 

1739zł 1968zł 1527zł 1607zł 1713zł 

 

CENA OBEJMUJE: zakwaterowanie 7 noclegów, ubezpieczenie KL/NNW, miejsce parkingowe.CENA NIE 
OBEJMUJE: opłaty klimatycznej ok. 2 euro/os./dzień od 15 roku życia, korzystanie z sauny, końcowe 
sprzątanie od 25 euro-100euro w zależności od typy apartamentu. 
 
WAŻNE: KARNET NA ZAPYTANIE !!! 


