UROKI AUSTRII ZIMĄ
Pakiety narciarskie w Hochzillertal
Te rmin ofe rty: 01.12.2018 – 22.04.2019

Nr. oferty ATTIZI010
Doskonała jazda na nartach w Hochzillertal / Kaltenbach: jazda na nartach do wysokości 2 500 m i gwarantowana aż do
samej doliny.
Zimowa rozrywka bez kolejek z nową kolejką krzesełkową „Wellness-Sesselbahn”: Ski optimal – Hochzillertal z 35
wyciągami i stokami narciarskimi o długości 155 km na trasie „Gold-Steff” Eberharters Hausbergen należy do 10
najlepszych na świeci e regionów narciarskich. Także pod względem gwarancji śniegu (75% stoków jest naśnieżanych) oraz
inicjatyw ekologicznych Hochzillertal znajduje się w czołówce regionów narciarskich na świecie. Duża wypożyczalnia i
przechowalnia nart w nowej dolnej stacji zapewnią szczególnie rodzinom zimowe szczęście przy „odciążonym bagażu”.
 Brak konieczności czekani a! Dzięki drugiej kolejce gondolowej
 Jedyna ośmioosobowa kolejka krzesełkowa w Zillertal z podgrzewanymi siedzeni ami i zadaszeniem
 Jazda na nart ach do wysokości 2 500 m = 155 km stoków
 Urządzeni a naśnieżaj ące aż do samej doliny
 Oświetlona trasa zjazdowa
 Osobna trasa snowboardowa
 W środy i piątki – nocne biegi narciarskie w godzinach 18.30 - 22.00 w Kaltenbach
Ceny w EUR/7 dni
Kategoria zakwaterowania
02.12.18 – 26.12.18
02.02.19 – 16.03.19
26.12.18 – 05.01.19
16.03.19 – 22.04.19
P ensjonat
490,560,595,Hotel***, Zajazd***
714,882,980,Hotel****
917,1001,1155,Apartament dla 2 osób
850,906,969,Apartament dla 3 osób
1238,1336,1420,Apartament dla 4 osób
1661,1724,1850,Apartament dla 5 osób
2028,2063,2217,Apartament dla 6 osób
2388,2444,2563,Apartament dla 7 osób
2727,2776,2930,Apartament dla 8 osób
3059,3115,3353,Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu sprzedaży w Santander Bank Polska SA z dnia wpłaty.

W cenie pakietu:
 W pensjonacie - 7 noclegów ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym, 6-dniowy skipass i ubezpieczenie
„Bezpieczne Podróże” z rozs zerzeni em o sporty zimowe. Cena dla jednej osoby.
 W apartamencie – 7 noclegów bez wyżywienia, 6-dniowy skipass i ubezpieczeni e „Bezpieczne Podróże” z
rozszerzeniem o sporty zimowe. Cena dla podanej ilości osób dorosłych.
 bezpłatny Skibus w rejonie ośrodka narciarskiego Ski Optimal – Hochzillertal
 taksa klimatyczna
Do zapłaty na miejscu: opłata za końcowe sprząt anie w apart amentach 1,- EUR/osoba/dzień
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,- €.) Ubezpieczeni e z rozszerzeni em o sporty zimowe daje
możliwość rekreacyjnego uprawi ania narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach
zjazdowych i można je rozszerzyć o ubezpieczenie uprawiani a sportów ekstremalnych, jak: skoki narciarskie, jazda poza
wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, narciarstwo i snowboarding ekstrem alny oraz
sporty w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie oraz o ubezpieczeni e następstw choroby
przewl ekłej/nowotworowej.
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy (RG) – dopł ata od 2,1 %, a w przypadku osób przewlekl e chorych – dopłata
od 6,3% wartości imprezy.
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