UROKI AUSTRII ZIMĄ
Pakiety narciarskie w Leogang

Nr. oferty ATZSLE010
Termin oferty: 23.12.2017 – 08.04.2018
Cyrk narciarski Saalbach Hinterglemm Leogang i Fieberbrunn należy do największych rejonów narciarskich Austrii z 270
km nartostrad z jednym skipassem . Nowoczesne wyciągi, liczne wydarzenia, gwarantowany śnieg. Komfort,
bezpieczeństwo i najwyższa jakość to wartości, do których przykłada się najwyższą wagę. Z Leogang do cyrku
narciarskiego wyrusza druga już kolejka linowa – Steinbergbahn. Trasa nowej 10-osobowej kolejki jednoliniowej o
długości 3,8 km i wydajności 2500 os./h zaczyna się przy hotelu „Der Krallerhof”, a kończy przy górnej stacji kolejki
kabinowej Asitz na wysokości ok. 1760 m n.p.m. Piękne widoki i doskonała infrastruktura narciarska są wielkimi atutami
regionu. Dodatkowymi atutami są: łatwość i szybkość dotarcia samolotem do Salzburga i transferem prawie na stok.

Kategoria zakwaterowania
Prywatny pokój
Pensjonat śniadaniowy
Hotel***/Zajazd
Hotel****
Hotel****S
Apartament hotelowy
Apartament

ÜF
ÜF
HP
HP
HP
OV
OV

Ceny w €/7 dni/osoba w pok. 2.os./apartament
Zakwaterowanie w LEOGANG
Zakwaterowanie w Saalfelden
23.12.2017-17.03.2018
17.03.- 02.04.2017 23.12.2017-30.03.2017 31.03.- 08.04.2018
538,492,526,473,592,520,557,500,831,751,749,685,1100,1020,965,892,1216,1136,1121,1131,677,612,534,481,518,466,-

ÜF = nocleg ze śniadaniem, HP = śniadanie i kolacja, OV = bez wyżywienia
Końcowe sprzątanie w apartamencie € 30,-. Końcowe sprzątnie w apartamencie hotelowym € 50,-.

W cenie pakietu:
 W pensjonacie lub w hotelu - 7 noclegów ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym, 6-dniowy skipass i
ubezpieczenie „Bezpieczne Podróże” z rozszerzeniem o sporty zimowe. Cena dla jednej osoby.
 W apartamencie – 7 noclegów bez wyżywienia, 6-dniowy skipass i ubezpieczenie „Bezpieczne Podróże” z
rozszerzeniem o sporty zimowe. Cena dla jednej osoby.
 bezpłatny Skibus w dolinie Saalach
Do zapłaty na miejscu:
 taksa klimatyczna 1,55 €/osoba od 15 roku życia/noc
Zniżki dla dzieci: do 5,9 lat – 100%, 6-12 lat – 50%, 13 – 15,9 lat – 30% w pokoju rodziców
W terminie 17.03.- 08.04.20118 dwoje dzieci (ur. 2001 – 2010) w pokoju rodziców, wyżywienie i skipassy GRATIS !!!
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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