
ISCHGL  
OFERTA SPECJALNA

Liczące sobie zaledwie 1500 mieszkańców Ischgl jest jedną z najlepszych destynacji
narciarskich w Austrii i największym terenem narciarskim w Tyrolu.
Ponad 238 km tras i 45 wyciągów, trasy z wysokości ponad 3000mnpm prowadzące
aż do szwajcarskiego Samnaun.
Dodatkowo bogate życie ponarciarskie Ischgl czyni z tego ośrodka jeden z najliczniej
odwiedzanych regionów narciarskich Austrii.
KAPPL jest miejscowością położoną w dolinie Paznaun 8 km od Ischgl , ma także
swój niewielki teren narciarski 

TERMIN :  26.01-02.02.2019    
CENY/osobę  w EURO lub równowartość PLN(wg kursu Santander sprzed.B z dnia zapłaty)

SYMBOL PENSION ALPENLAND

ISL26/01 270 EURO

 
PROGRAM:
1 dzień  - ok. 16.00  przyjazd do Ischgl, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży,
wolny wieczór. 
2 dzień – przejazd na tereny narciarskie (ski busem), zakup karnetów  apres-ski,
program rekreacyjny w pensjonacie
3 -7 dzień -  jazda na nartach/desce, apres-ski, ostatniego dnia - wieczór pożegnalny w klubie muzycznym  

 8 dzień – rano– wykwaterowanie, wyjazd do kraju - zakończenie imprezy

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
7 noclegów w Pension Alpenland w Kappl – oddalony o ok. 500 m od centrum

Kppl, w pobliżu tras narciarskich. Do Ischgl 12 km. W pensjonacie jest do dyspozycji
12 sypialni z węzłem sanitarnym oraz 3 aneksy kuchenne.                    

opłata za sprzątanie końcowe i opłaty eksploatacyjne
ubezpieczenie KL/NNW/Koszty Ratownictwa/ OC narciarza 
pilot (sprawy organizacyjne na miejscu- zakup karnetów, pomoc w

zakwaterowaniu i wykwaterowaniu)  

KOSZTY DODATKOWE:
dojazd własny
Skipassy – 6-dniowe:

-SILVRETTA  Ischgl /Samnaun (Szwajcaria) = 254,50 Euro
-KAPPL= 209€ lub 6dni x pół dnia ( od 11.30) = 151,50 Euro
-Kombi ( 4 dni KAPPL + 2 dni w sąsiednim regionie = 266,50 Euro

lokalna taksa klimatyczna – 2,5 Euro/osoba/noc
opłata miejscowa- ok. 18€/os.( ekploatacja/sprzątanie końc.) 
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy – 2,7% wartości wyjazdu
korzystanie z sauny w sąsiednim hotelu ( w zależności od dostepności)

 – 6 Euro/osoba/wejście

  
Zgłoszenia:  Biuro Podróży Promotion Club- Lic.nr 314, adres: ul.Jaracza 75c ,50-305 Wrocław www.promoclub.pl  ,

   Wrocław +71 330 0434 fax: 0-71 330 1439 e-mail: club@promoclub.pl,  Poznan – tel 601 1625 49
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