UROKI AUSTRII ZIMĄ
Pakiety narciarskie w Pitztal

Nr. oferty ATTIPI010
Termin oferty: 03.11.2018 – 27.04.2019
Teren narciarski na lodowcu Pitztaler Gletscher - na najwyżej położonym lodowcu w Tyrolu i nad jeziorem Rifflsee
Malownicza dolina Pitztal rozciąga się na długości prawie 40 km od doliny Innu na wysokości niespełna 1000 m n.p.m aż
po wysokogórskie szczyty wokół lodowca Pitztal, sięgające dużo powyżej 3000 m. Nie bez powodu największą chlubą
doliny jest właśnie różnorodność krajobrazu. Nowa gondola w stacji narciarskiej Pitztal Gletscher dociera wyżej niż
wszystkie inne kolejki w Austrii, po drodze obdarowując pas ażerów widokiem na niesamowitą panoramę lodowca.
W dolinie Pitztal obecność lodowca gwarantuje wspaniał e warunki dla narciarzy od września do maja. Dzięki połączeniu
terenów narciarskich Riffls ee i Pitztaler łączna długość tras narciarskich-łatwych, o średnim stopniu trudności i trudnych,
na szerokich stokach oraz prowadzących przez baj eczni e ośnieżone lasy wynosi zimą 40,6 km..
Ceny w EUR/7 noclegów, 6-dniowy skipass, ubezpieczenie na 9 dni
Zakwaterowanie

03.11-01.12
20.04.-27.04

01.12.-22.12.

22.12.-29.12.

05.01.-12.01.

12.01.-26.01.

26.01.-16.02.
09.03.-16.03.
07.04.-20.04.

16.02.-02.03.

16.03-06.04.

Pensjonat cena za 1 os.
Apartament dla 2 osób
Apartament dla 4 osób
Apartament dla 6 osób

488,817,1599,2289,-

411,663,1290,1826,-

534,894,1676,2366,-

484,856,1600,2175,-

426,740,1367,1826,-

503,890,1676,2289,-

542,910,1722,2397,-

443,774,1436,1929,-

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

Terminy „Super Cen” na 35 lecie Lodowca Pitztal : 01.12.-22.12.2018 – Adwentwochen,
12.01.-26.01.2019 – Wintertraum i 16.03.-06.04.2019 – Sonnenskilauf – Terminy dogodnych cen.
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, TFG. Cena dla jednej osoby.
 W apartamencie – 7 noclegów bez wyżywienia, 6-dniowy skipass i ubezpieczeni e „Bezpieczne Podróże” z
rozszerzeniem o sporty zimowe, TFG. Cena dla 2, 4 i 6 osób.
 bezpłatny Skibus w dolinie Pitztal
Do zapłaty na miejscu:
 taksa klimatyczna 2,00 €/osoba od 15 roku życia/noc
 opłata za końcowe sprzątanie w apartament ach 2- i 4-osobowych po 40,- €, a w 6-osobowym 50,€
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,- €.) 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.
Dojazd samochodem z Warszawy do doliny Pitztal ok. 1250 km, ok. 12 godz. jazdy. Poniżej możliwe trasy:
 przez Salzburg - Kufstein - Innsbruck - zjazd z autostrady na Imst-Pitztal
 przez Monachium - Garmisch - Fernpaß - Imst-Pitztal
 przez Felbertauern - St.Johann - autostradą od Wörgl - zjazd z autostrady na Imst-Pitztal
Dojazd samolotem z Polski na lotnisko w Innsbrucku lub Monachium i transfer do doliny Pitztal.
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