
 

 

   Stowarzyszenie Inżynierów  

   i  Techników Pożarnictwa  

______________________________________   Oddział Stołeczny    __________ 

Koło SITP przy KW PSP w Warszawie wraz z Zarządem Oddziału   

organizuje wyjazd szkoleniowy 

do Zillertal w AUSTRII  

w dniach 27 luty – 5 marca 2016 r. 
W programie wyjazdu: 

 rekreacja na nartach w dolinie Zillertal, najbardziej znanej z dolin Tyrolu, 
rozciągającej się pomiędzy pasmem Tuxer a Alpami Kitzbuhelskimi. Dolina 
Zillertal to największy z regionów narciarskich w Austrii.  

 poznanie specyfiki zabezpieczeń przeciwpożarowych wysokogórskich obiektów 
hotelowych, 

Koszt wyjazdu: 2.690 złotych/tydzień od osoby w 2-osobowym pokoju.  
Cena zawiera: przejazd autokarem, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym                
w Hotelu Bräu**** w miejscowości Zell im Zillertal, wyżywienie: 2 posiłki dziennie 
(śniadanie w formie bufetu szwedzkiego i obiadokolacja dwudaniowa + bufet sałatkowy 
i deser, napoje do kolacji płatne dodatkowo).  

Hotel Bräu to 4 gwiazdkowy hotel z 500-letnią tradycją. Wystrój Hotelu łączy tradycyjny tyrolski styl z nowoczesnością. Do dyspozycji 

hotelowych gości pozostają restauracja, hotelowy bar i ogród, w którym serwowane jest regionalne piwo. Po aktywnym dniu na 
narciarskim stoku można się zrelaksować i odpocząć w nowej strefie wellness Bräu Sauna Area o łącznej powierzchni 350m2, gdzie 
można skorzystać z łaźni fińskiej, kąpieli ziołowej, wanny z hydromasażem lub masażu tradycyjnego.  

Cena pobytu, dodatkowo zawiera: 
- opieka 2 rezydentów/instruktorów, 
- ubezpieczenie KL, NNW rozszerzone o amatorskie uprawianie narciarstwa, 
- możliwość korzystania z centrum wellness w hotelu, 
- wieczory przy muzyce,  
- zorganizowane zawody narciarskie z nagrodami, 
- animacje rozrywkowe. 

Karnety narciarskie 6-dniowe ze zniżką firmy Jafi Sport ok. 225 Euro/osobę – płatne dodatkowo. 

Wyjazd organizowany za pośrednictwem biura turystyki sportowej JAFI SPORT.  
Szczegółowe informacje o wyjeździe na stronie internetowej: www.jafisport.pl 

Członkowie Oddziału Stołecznego SITP muszą mieć opłacone składki. Tradycyjne 
przewidziane jest dofinansowanie wyjazdu. 

Wpłaty zaliczki w wysokości 1000 pln/osoba należy dokonać w terminie do 3 grudnia 
2015 r. (z uwagi na rezerwację w biurze podróży) u kol. Ireneusza Kopczyńskiego,  
tel. 501 780 246. Pozostałą część kwoty, należy wpłacić do dnia 30 stycznia 2016 r. 
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