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Na narty w Austrii- o czym trzeba pamiętać?
Narty w Austrii to świetny pomysł na urlop, jednak kiedy nie będziemy pamiętać o kilku ważnych kwestiach oraz
wydamy na niego za dużo, możemy rozczarować się urlopem.

O czym trzeba pamiętać, wyjeżdżając na narty do Austrii?
Jeżeli decydujemy się na podróż samochodem, musimy pamiętać, że narty nie mogą zostać rzucone luzem do
samochodu, jeżeli się mieszczą, mogą zostać włożone do bagażnika, jeżeli jednak się nie mieszczą, powinniśmy
umieścić je w umocowanym na dachu samochodu boxsie, tamtejsza policja bardzo zwraca na to uwagę. Kiedy
wybieramy się na narty, nie możemy zapomnieć o spodniach narciarskich z ortalionu, aby śnieg się nie kleił do
nich, spodnie te powinny także być wyposażone w nogawki w które wszyta jest guma, żeby móc naciągnąć je na
buty, aby śnieg nie nasypał się do środka buta. Kurtka nie powinna być puchowa, ponieważ spocimy się za bardzo,
materiał powinien oddychać, kolor powinien być rzucający się w oczy np. jaskrawy zielony czy czerwony.

Tani wyjazd na narty w Austrii
Jest kilka sposobów na to, aby wyjazd na narty do Austrii nie był dużym wydatkiem i wcale nie trzeba go
organizować na własną rękę wyjazd z biurem podróży także może być tani. Co więc zrobić, aby dobrze się bawić,
ale nie wydać zbyt wiele, kwoty poza sezonem są niższe, więc wtedy możemy zaplanować swój urlop. Wybierając
nocleg, trzeba zwrócić uwagę, jak daleko jest do wyciągów narciarskich czy tras, którymi jesteśmy zainteresowani,
przecież można wybrać takie miejsce do spania, dzięki któremu nie trzeba będzie płacić np. za ski bus. Jeżeli
decydujemy się na wybranie do Austrii samochodem, postarajmy się, aby samochód był jak najbardziej zapełniony,
koszt podróży rozłoży się na więcej osób. Coraz tańsze są także przeloty samolotem, może się okazać, że akurat
wyjdzie cię to taniej niż podróż w grupie autem.

Pamiętajcie, żeby nie popadać w za duże oszczędzanie, mamy się przecież dobrze bawić, a nie myśleć, na czym
można oszczędzić. Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i nie zapomnijcie.
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