UROKI AUSTRII ZIMĄ
BIG FAMILY SKIZENTRUM SCHLICK 2000

Nr. oferty ATTIST015
Termin oferty: 01.12.2018 - 22.04.2019
M iejsce: Schlick 2000 w dolinie Stubai
Rodzinny pakiet dla 2-ch osób dorosłych (w tym min. jeden rodzic dziecka) z jednym dzieckiem
poniżej 10 lat, który zapewni doskonałą zabawę i wiele wspaniałych niezapomnianych wrażeń
wszystkim członkom rodziny bez względu na wiek.
W cenie pakietu:
 7 noclegów ze śniadaniem w pensjonacie lub 7 noclegów ze śniadaniem i obiadokolacją (HP)
w zajeździe/hotelu***/hotelu**** lub 7 noclegów bez wyżywienia w apartamencie
 6-cio dniowy Skipass Schlick 2000 dla 2-ch osób dorosłych
 Bezpłatny Skipass na Schlick 2000 dla jednego dziecka poniżej 10 lat, w towarzystwie rodzica
 Bezpłatny Skibus w dolinie Stubai
 5 dniowy BIG FamilySchlick 2000 Kinderclub dla dzieci wraz z obiadem i opieką
 BIG Family Kinderfest w Tłusty Czwartek w dniu 05.03.2019
 Ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże” z rozszerzeniem o sporty zimowe i TFG.
Ceny w EUR dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka poniżej 10 lat
01.12.18-22.04.19 Pensjonat Zajazd
Hotel*** Hotel**** Apartament
7 noclegów
od 1.236,- od 1.630,- od 1.870,- od 2.040,- od 1.311,Pakiet ubezpieczenia „Bezpieczne Podróże” firmy Signal Iduna z rozszerzeniem o sporty zimowe
(koszty leczenia KL do 20.000,- €, koszty ratownictwa – KR do 6.000,- €, następstwa nieszczęśliwych
wypadków – NNW w tym NWI i NWS po 15.000,- PLN, odpowiedzialność cywilna – OC do 30.000,€.) Ubezpieczenie z rozszerzeniem o sporty zimowe daje możliwość rekreacyjnego uprawiania
narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych i można je
rozszerzyć o ubezpieczenie uprawiania sportów ekstremalnych, jak: skoki narciarskie, jazda poza
wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, narciarstwo i snowboarding
ekstremalny oraz sporty w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie
oraz o ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej/nowotworowej.
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy (RG) – dopłata od 2,1 %, a w przypadku osób przewlekle
chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
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