UROKI AUSTRII ZIMĄ
Super Skipass w Stubai 05.12.16-17.04.17

Nr. oferty ATTIST011
Super Skipass w Stubai , czyli Stubaier Super Skipass to jeden skipass ważny w czterech znanych ośrodków narciarskich
doliny Stubaital:. Serlesbahnen Mieders, Skizentrum Schlick 2000, Elfer Li fte i Stubaier Gletscher. Umożliwia on łatwe
dotarcie do wszystkich nartostrad o różnym stopniu trudności:
Ceny w EUR dla jednej osoby
Ilość noclegów Pensjonat
Zajazd
Hotel***
Hotel****

Apartament

2 noclegi

193,00

226,00

240,00

299,00

174,00

3 noclegi

256,00

322,00

351,00

439,00

230,00

4 noclegi

324,00

411,00

473,00

569,00

291,00

5 noclegów

391,00

503,00

556,00

698,00

354,00

6 noclegów

465,00

597,00

652,00

827,00

414,00

7 noclegów

498,00

653,00

713,00

921,00

437,00

Ofert a zawiera:
 Od 2 do 7 noclegów w pensjonacie ze śniadaniem, w zajeździe i hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją (HP) lub w
apartam encie bez wyżywienia
 2, 3, 4, 5 lub 6-cio dniowy Stubaier Super Skipass wg długości zakwaterowania
 Wstęp na pływalnię w Neustift
 Jeden wstęp na 4 godziny do wodnego raju StuBay w Telfes
 bezpłatny Skibus w dolinie 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 apartament ach.
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: samolotem do Innsbrucku lub Monachium i trans fer do doliny Stubai, ewentualnie dojazd pociągi em do
Innsbrucku i trans fer do doliny Stubai. Oferty na zapytanie w biurze. Dojazd własnym samochodem trzema tras ami.
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