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POŁOŻENIE:
Otoczony Alpami Algawskimi Aparthotel położony jest 15 
km od Oberstdorfu (D), na wysokości ok. 1200m n.p.m., w 
malowniczej dolinie Kleinwalsertal (A), niedaleko wyciągów 
narciarskich, tras biegowych i szlaków turystycznych (42 
km tras narciarskich i 128 km szlaków turystycznych). Naj-
bliższy wyciąg  narciarski znajduje się ok. 150m od hotelu. 
Do pozostałych tras zjazdowych, jak również biegowych 
w okresie całego sezonu można dojechać bezpłatnie 
lokalnym Shuttle-Busem.

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA: 
Wieczorne Seminaria Medyczne pod kier. naukowym Dr. 
med. Bogdana Milka. Osoby uczestniczące w Semi-
narium mogą otrzymać, na życzenie, zaświadczenie z 
punktami edukacyjnymi. 

XXVI  Polonijne Mistrzostwa Świata Lekarzy 
w Narciarstwie Alpejskim

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszją: Bronek Orawiec 
z Chicago na stok narciarski na slalom, nagradzając 
ucestników dziesiątkami pucharów i dyplomów w różnych 
kategoriach wiekowych, a Wieslaw Jablonski na zawody 
w tenisie stołowym.

WYPOSAŻENIE: 
Rodzinnie prowadzony Aparthotel Kleinwalsertal oferuje 
swoim gościom 173 różnorodnych apartamentów i pokoi 
dwuosobowych. Na terenie kompleksu znajduje się 
restauracja “Stüble” z ogrodem zimowym, restauracja 
a la carte “Silberdistel”, bar-hotelowy, bar-taneczny 
“Mausefalle”, gabinety masażu, kryty basen (9x13m) 
z tarasem słonecznym, sauna fińska, sauna ziołowa, 
kabina na podczerwień, fitnesstudio. Od niedawna 
dodatkowo SkySPA na ok. 1000m² na 6 piętrze ze strefą 
saun (sauna ziołowa, łaźnia parowo-solankowa, sauna 
sucha, sauna na podczerwień, biosauna, grota lodowa, 
panoramiczny pokój relaksacyjny, pokój wypoczynkowy 
z łóżkami wodnymi, lounge, coffeebar, masaż wodny 
stóp. 

Seminarium Medyczne: Mittelberg (A)
18.-25.03.2023

przykład pokoju

CODE: SKI 2023

CENA ZAWIERA:
√ 7 noclegów w pokoju z balkonem / tarasem
√ 7x HB (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu)
√ Seminarium Medyczne
√ korzystanie z krytego basenu, SkySPA i Fitnesstudia 
√ korzystanie z hali sportowej i sali zabaw dla dzieci
√ korzystanie z całej sieci SKI-BUSÓW
√ turniej tenisa stołowego

Aparthotel Kleinwalsertal
Ponadto hotel dysponuje Centrum Narciarskim z wy-
pożyczalnią sprzętu, przechowalnia nart i snowboardów, 
suszarka do butów narciarskich, szkoła narciarska, 
Pilsstüberl z kręgielnią, tablica do rzutek, bilard i 
piłkarzyki manualne, indoor arena-plac zabaw dla dzieci, 
tenis stołowy, sala sportowa do siatkówki, koszykówki i 
badmintona, pralnia, 24-h recepcja, sejf, WLAN, windy, 
parking podziemny i sale konferencyjne. 
Palenie tutoniu: możliwe tylko na zewnątrz budynku.

POKOJE:
Gustowne pokoje oraz apartamenty dla niepalących z 
balkonem lub tarasem, wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic), telefon, telewizję kablową, suszarkę do 
włosów, lodówkę oraz część wypoczynkową. 

Pokoj 1-lub 2-osob. (Typ-1=ok. 27m²) z podwójnym 
łóżkiem (king size) i łazienką.

Suite (Typ-2=ok. 33m²) z 4-ma miejscami noclegowymi 
składające się z salonu z rozkładaną sofą, sypialni z 
łóżkiem małżeńskim (king size) i łazienki.

App-2 (Typ-3=ok. 50m²) z 5-ma miejscami noclegowymi 
składający się z salonu z rozkładaną sofą, sypialni z 
łóżkiem małżeńskim (king size), łazienki i kuchni*.

Maisonette (Typ-4=ok. 58m²) z 5-ma miejscami 
noclegowymi na dwóch piętrach. Na pierwszym piętrze 
znajduje się salon z łóżkiem małżeńskim (king size) 
oraz kuchnia* a na drugim sypialnia z dwoma osobnymi 
łóżkami i łazienka.

*Korzystanie z kuchni jest możliwe na zapytanie i za 
opłatą na miejscu!

WYŻYWIENIE:
HB: Bogaty bufet śniadaniowy “Walser” z kącikiem musli 
i produktami regionalnymi, a także bufet wieczorny: bufet 
sałatkowy, zupa, szeroki wybór specjałów lokalnych i 
międzynarodowych (kilka dań do wyboru, w tym jedno 
wegetariańskie), bufet deserowy. 

Cena za osobe w EURO
Termin 18.03. - 25.03.2023
Pokój 2-osob. - Typ-1 686,-
Pokój 1-osob. - Typ-1 868,-
Suite 33m²     -  Typ-2 847,- 
App-2  50m²   -  Typ-3 896,-
Maisonette     -  Typ-4 945,-
• Przedłuzenie pobytu: na zapytanie
• Zniżki przy dwóch pełnopłatnych osobach. Dla dzieci 
  (za wyjątkiem Typ 1) i kolejnych osób dorosłych: 
  0-3,9 lat: 100%; 4-13,9 lat: 50%; od 14 lat: 20%

INNE:
• bezpłatny parking w pobliżu hotelu • hotel niedostosowa-
ny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Dodatkowo płatne na miejscu:
• opłata klimatyczna od 14 lat (ok. 4 € za dzień) 
• zwierzta na zapytanie (ok. 15 € dziennie – bez 
wyżywienia) • szlafrok do wynajęcia (ok. 5 € za pobyt) 
• łóżeczka dla małych dzieci z pościelą na zapytanie 
(ok. 5 € za dzień) • podziemny parking (ok. 6 € za dzień)
• transfer na dworzec kolejowy w Oberstdorfie na 
zapytanie • masaże i zabiegi relaksacyjne 
• manicure i pedicure • wycieczki krajoznawcze

przy zgłoszeniach do 31.12.2022: 3% rabatu 
dla członków PTM z opłaconymi składkami

Opcjonalnie: ubezpieczenie z tytułu    
        rezygnacji w cenie od € 31,-


