UROKI AUSTRII ZIMĄ
Hit na lodowcu Stubaier Gletscher
11.10.2020-01.05.2021

Nr. ofe rty ATTIST010
26 nowocze snych kole jek górsk ich i wyciągów, pe rfek cyjnie przygotowane trasy zjazdowe , śnie g
zape wniony od paździe rnika do cze rwca, smaczna i urozmaicona kuchnia, wypożyczalnia sprzę tu
narciarsk iego i wiele innych atrak cji na lodowcu Stubaie r w austriackim Tyrolu.
Ceny w EUR d la jednej osoby
Ilość
nocle gów

Pensjonat

Zajazd

Hotel***

Hotel**** Apartament

2 noclegi

od 189,00

od 226,00

od 246,00

od 306,00 od 180,00

3 noclegi

od 271,00

od 329,00

od 361,00

od 449,00 od 261,00

4 noclegi

od 351,00

od 424,00

od 466,00

od 584,00 od 333,00

5 noclegów

od 390,00

od 510,00

od 566,00

od 680,00 od 400,00

6 noclegów

od 459,00

od 566,00

od 659,00

od 800,00 od 434,00

7 noclegów

od 526,00

od 652,00

od 736,00

od 932,00 od 477,00

Płatne w Polsce w EUR lub w PLN wg kursu sprzedaży EUR w Santander Bank Polska SA z dnia wpłaty.

Dzie ci na zapytanie .
Oferta zawiera:
 Od 2 do 7 noclegów w pe nsjonacie ze śniadaniem, w zajeździe i hote lu ze śniadaniem i
obiadokolacją (HP) lub w apartamencie bez wyżywienia
 2 1/2, 3, 4, 5 lub 6-cio dniowy Sk ipass Stubaie r Gle tsche r wg długości zak wate rowania
 bezpłatny Sk ibus w Stubaital
 Ubezpie czenie Signal Iduna „Bezpie czne Podróże ” z rozsze rzeniem o sporty zimowe.
 Obowiązkowa sk ładka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Do zapłaty na miejscu:
 taksa klimatyczna 2,80 €/osoba/noc
 opłata za końcowe sprzątanie w apartamentach.
Pak ie t ubezpie czenia „Be zpie czne Podróże ” wraz z CO VID-19 firm y Signal Iduna Polska TU S.A. z
rozsze rzeniem o sporty zimowe (koszty le czenia KL do 20.000,- €, koszty ratownictwa – KR do
6.000,- €, nastę pstwa nie szczęśliwych wypadków – NNW w tym NWI i NW S po 15.000,- PLN,
odpowie dzialność cywilna – OC do 30.000,- €.) Ubezpie czenie z rozsze rzeniem o sporty zimowe
daje możliwość rek reacyjnego uprawiania narciarstwa zjazdowego, bie gowego lub snowboardu na
oznakowanych trasach zjazdowych i można je rozsze rzyć o ubezpie czenie uprawiania sportów
ekstremalnych, jak : skok i narciarsk ie , jazda poza wyznaczonymi trasam i, jazda po muldach,
skok i ak robatyczne na nartach, narciarstwo i snowboarding ekstremalny oraz sporty w k tórych
wyk orzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie oraz o ube zpie czenie następstw
choroby prze wlek łe j/nowotworowe j.
Ubezpie czenie kosztów re zygnacji z imprezy (R G) – dopłata od 2,1 %, a w przypadku osób
prze wlekle chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
Dojazd: własnym samochodem lub samolotem do Innsbrucku lub Monachium i transfe r do doliny
Stubai, e we ntualnie dojazd pociągiem do Innsbruck u i transfe r do doliny Stubai.
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