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Szwajcaria – Lauterbrunnen 

 

 
             
 

Lauterbrunnen - Miejscowość leżąca na wysokości 796 m n.p.m. w przepięknej dolinie wyżłobionej przez lodowiec 
uznawanej za najpiękniejszą dolinę polodowcową na świecie, otoczona stromymi pionowymi ścianami skalnymi, z 
których spadają liczne wodospady (72). Z miejscowości rozciągają się niepowtarzalne widoki na zamykające dolinę 
szczyty osiągające wysokość 4000 m n.p.m. Do terenów narciarskich można łatwo dotrzeć korzystając z kolejek 
szynowych mających swoje stacje bezpośrednio w miejscowości. 
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Tereny narciarskie:  
 Polecany jest  rejon, leżący u podnóża szczytów Monch 4099 m n.p.m., Jungfrau 4158 m n.p.m. i Eiger 3970 m 
n.p.m. ze względu na wspaniałe widoki i niepowtarzalne trasy zjazdowe corocznie przyciąga tysiące narciarzy z 
ponad 70 krajów, co czyni z tej okolicy najbardziej kosmopolityczne miejsce w Alpach.  
Tereny narciarskie Top Ski Region oferują łącznie 213 km tras narciarskich podzielonych na trzy sektory połączone 
perfekcyjnie działającym systemem kolejek górskich. To tu znajduje się najwyżej w Europie położona stacja kolejki 
szynowej – przełęcz Jungfraujoch 
3 454 m n.p.m. 
Sektor narciarski Muren sięga 
do szczytu Schilthorn 2971 m 
n.p.m., gdzie mieści się znana z 
przygód agenta 007 J. Bonda 
obrotowa restauracja Piz Gloria. 
Znajduje się tu 53 km tras 
narciarskich o różnym stopniu 
trudności (5 km trudne, 33 km 
średnie, 15 km łatwe) 
obsługiwanych przez 2 kolejki 
linowe, 3 szynowe, 4 wyciągi 
krzesełkowe i 4 orczykowe.  
Sektor Mannlichen - Kleine to 
110 km tras (22 km trudne, 68 km średnie, 20 km łatwe) obsługiwanych przez 1 kolejkę linową, 1 gondolową, 3 
szynowe, 8 wyciągów krzesełkowych i 5 orczykowych (22 tys. os./godz.). Tu jeździmy we wspaniałej scenerii pod 
największą w Europie ścianą wspinaczkową Eiger. Wyzwaniem dla każdego jest zjazd najdłuższą i jedną z 
najtrudniejszych w Europie pucharową trasą biegu zjazdowego do Wengen, gdzie zawodnicy przekraczają 
prędkość 150 km/h. 
Sektor First to 50 km tras (5 km trudne, 30 km średnie, 15 km łatwe) - 1 kolejka gondolowa, 3 wyciągi 
krzesełkowe, 7 orczyków. 
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Hotel Staubbach**  Położony w centrum miejscowości, 300 metrów od stacji kolei szynowej i linowej z której 

łatwo można dostać się na tereny narciarskie lub do Interlaken. Hotel posiada pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i 

oddalony jest zaledwie o 300 m od jednego z najwyższych i najsłynniejszych wodospadów na świecie – Staubbach 

o wysokości ponad 300m. Miejsce to, budzące zachwyt, było opiewane w XIX wieku przez Goethego. 

 

   

Do dyspozycji gości:  restauracja, bar, salon TV, świetlica. W hotelu jest dostępny Internet.  
 
Wyżywienie: 2 razy dziennie - śniadanie, (podczas śniadania  możliwość przygotowania prowiantu na stok,  
)obiadokolacja. 
Proponujemy dla chętnych gości kolację fondue w cenie 12 CH/os, ¼ l wina  w cenie ( cena dla grup powyżej 10 os 
– 10 CHF/os)  
Gwarantujemy obfite, smaczne polskie posiłki! 
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Cena zawiera:  
* 7 noclegów * transport autokarem o podwyższonym standardzie z Bydgoszczy i Torunia (klimatyzacja, barek, 
TV, toaleta) * śniadania , obiadokolacje, suchy prowiant na stok * opiekę pilota podczas przejazdu i rezydenta na 
miejscu.* opiekę instruktora *    ubezpieczenie KL, NNW, SKI * podatek VAT, taksę klimatyczną. 
 

Cena nie zawiera:  
* napojów do obiadokolacji  
* dopłaty do pokoju 1 osobowego – 350 zł  
 

Przy znacznym wzroście kursu EURO, cena może ulec zmianie. 
 
 
Zniżki: 
 3,4 os w pokoju –  zniżka 100zł  
Dzieci do lat 12 – 200zł  / os  
Dzieci do lat 4 na wspólnym spaniu z rodzicami  - 800zł  
 
Koszt 6 – dniowego karnetu z 20% zniżką wynosi:  
-  278 CHF  osoba dorosła  
-   249 CHF seniorzy (powyżej 62 lat) 
-  222 CHF dla młodzieży 16-19 lat 
- 139 CHF dla dzieci 6-15 lat  
Obowiązuje depozyt za karnet chipowy w wysokości 5CHF.  
UWAGA: Dojazd własny zniżka 250 zł (przy dojeździe własnym cena nie zawiera przejazdu autokarem ). Miejsca w 
autokarze obowiązują według  kolejności podpisywanych umów.  
 
 
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo podróżnych oraz spełnienie norm obciążenia na osi autokaru wprowadza się 
następujące ograniczenia: 1 szt.  bagażu podstawowego do 20 kg, 1 para nart lub 1 snowboard, 1 para butów 
narciarskich oraz bagaż podręczny 5 kg na 1 osobę.  
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