HanseMerkur ubezpiecza otwarcie polskiego sezonu
narciarskiego w Zell am See-Kaprun.
HanseMerkur, drugi ubezpieczyciel turystyczny na rynku niemieckim, a od kilku miesięcy obecny
również w Polsce, zadba o bezpieczeństwo na stoku uczestników imprezy rozpoczynającej sezon
narciarski w austriackim regionie Zell am See-Kaprun.
- Polskie otwarcie sezonu będzie dawką zarówno dobrej zabawy, niezapomnianych doznań jak i wielu
atrakcji na stoku. – mówi Rafał Buczak, Dyrektor Sprzedaży. - A to wszystko w jednym z
najatrakcyjniejszych regionów narciarskich Europy z idealnymi warunkami śniegowymi i doskonałą
infrastrukturą lodowca Kitzsteinhorn.
„www.startnart.pl” to wspólna akcja austriackiego regiononu turystycznego Zell am See –Kaprun oraz
zaproszonych firm min. gaminco oraz ARAMIS, która odbędzie się w terminie od 11 do 15 listopada
2015. Sam region zapewnia niezapomniany urlop, połyskujące jeziora, śnieżnobiały lodowiec oraz
doskonałą bazę noclegową – to tutaj można odkryć Austrię z jej najpiękniejszej strony, i to o każdej
porze roku.
W listopadzie w Kaprun odbędzie się pokaz tego co najlepsze, w tym min. nowość w tym sezonie czyli
gondola 3+4, która zaprowadzi nas szybko na sam szczyt. Lodowiec zaś zapewnia wspaniałą
panoramę, rozpościerającą się stamtąd na 30 alpejskich szczytów. Ta szeroka perspektywa na świat
gwarantuje pewne, doskonałe warunki narciarskie, a sam region – niezapomniane zimowe atrkacje.
W programie otwarcia sezonu narciarskiego 2015/2016 znalazły się min. inaguracyjny koncert
kubańskiego zespołu Rei Ceballo&Tripulacion Cubana, wyjątkowy pokaz mody eksluzywnej marki
GOES TO M, party Black&White z DJ Wozik&DJ Wazin. Na stoku czekają polscy animatorzy i mnóstwo
białego szaleństwa.
Na czas imprezy istnieje możliwość zarezerwowania noclegu na stronie www.startnart.pl Uczestnicy
mają do wyboru apartamenty, pensjonaty oraz hotele, elastyczne długości pobytów i wyżywienie, a
program zapewniony w cenie. Koszt udziału w tym niezapomnianym wydarzeniu to zaledwie od 199
EUR, cena zawiera zakwaterowanie w apartamencie oraz udział w programie.
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