UROKI AUSTRII ZIMĄ
Narciarski hit - Schlick 2000

Nr. oferty ATTIST012 Skihit Schlick 2000
Termin oferty: 04.12.-18.12.2015 & 09.01.- 30.01.2016 & 13.02.-02.04.2016
Region Schlick 2000 drugim największym regionem narciarskim w dolinie Stubai jest. Oferuje on doskonałe warunki do
spędzenia zimowych wakacji w gronie całej rodziny i wspaniałe tyrolskie potrawy dające siłę do szaleństw na świeżym
powietrzu. Region znajduje się jedynie 20 min jazdy samochodem od Innsbrucku.

Ilość noclegów Pensjonat

Ceny w EUR dla jednej osoby
Zajazd
Hotel*** Hotel****

Apartament

2 noclegi

103,00

143,00

169,00

203,00

99,00

3 noclegi

160,00

203,00

250,00

296,00

134,00

4 noclegi

205,00

275,00

330,00

398,00

181,00

5 noclegów

262,00

347,00

412,00

496,00

222,00

6 noclegów

317,00

407,00

497,00

596,00

267,00

7 noclegów

348,00

458,00

555,00

668,00

289,00

Oferta zawiera:
 Od 2 do 7 noclegów w pensjonacie ze śniadaniem, w zajeździe i hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją (HP) lub w
apartamencie bez wyżywienia
 2, 3, 4, 5 lub 6-cio dniowy Skipass Skizentrum Schlick 2000 wg długości zakwaterowania
 bezpłatny Skibus w Stubaital
 Ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże” z rozszerzeniem o sporty zimowe
Do zapłaty na miejscu:
 taksa klimatyczna 2,80 €/osoba/noc
 opłata za końcowe sprzątanie w apartamentach.
Pakiet ubezpieczenia „Bezpieczne Podróże” firmy Signal Iduna z rozszerzeniem o sporty zimowe (koszty leczenia KL do
10.000,- €, 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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