Vychutnejte si rozsáhlou nabídku lyžařské oblasti Ski amadé. Ponořte se do zasněné zimní krajiny
vyzkoušejte upřímnou pohostinnost. Sportovní aktivity uprostřed majestátních hor, spousta rozmanitých
akcí, speciální nabídky pro rodiny a děti udělají i z Vaší dovolené nezapomenutelný zážitek. Skipas na 860
km sjezdovek. Podle libosti mužete kroužit oblouky na lyžích nebo na snowboardu na svazích salcburských
nebo štýrských hor. Sport, legrace, akce. To vše najdete v lyžarských oblastech spojených do jediného
celku pod názvem Ski Amadé.

Termín:

06.01. – 10.01.2020 (pondělí – pátek)

Cena:

8.750 Kč studenti (nar. 2001 - 2013)
9.950 Kč dosp. doprovod nad rámec volných míst

Cena zahrnuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

dopravu autobusem
4x ubytování
4x polopenzi
ložní prádlo
4,5 denní skipas Ski Amadé
komplexní cestovní pojištění

Komplexní cestovní pojištění u ČSOB pojišťovny a.s. zahrnuje pojištění léčebných výloh do 3.500.000 Kč;
pojištění úrazové; pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění zavazadel; pojištění stornopoplatků

Ubytování:

Jugend- und Familienhotel HUTER*** Sonnberg 12, Hüttau

Stravování:

polopenze, snídaně formou bufetu; večeře 3-chodové menu

Program:
pondělí

odjezd z Českých Budějovic – od budovy školy v 08,00 hod; lyžování v RADSTADTU

úterý - čtvrtek možnost lyžování ZAUCHENSEE / FLACHAUWINKL, REITERALM / HOCHWURZEN,
WAGRAIN / ALPENDORF
pátek

lyžování v Hausu - HAUSER KAIBLING / PLANAI; návrat do Č. Budějovic
cca ve 20,00 hod

Kapacita ubytování: možnost ubytování pro 80 – 85 osob v rámci 1 objektu
Pokoje:

všechny pokoje disponují vlastním soc. zařízením

Autobus:

skupině k dispozici po celou dobu pobytu

Skipas:

Ski Amadé; jedná se o 5 areálů, čítajících 760 km tratí na 356 sjezdovkách
a 270 lanovek. Po celé oblasti platí jeden skipas

Pojištění:
ČSOB pojišťovna a.s., typ C15-CK
U nabízeného pojištění je možno rekreačně provozovat běžné rekreační sporty.
Pojištěny jsou: zimní sporty na upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžeckých
tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií.
Pojištění léčebných výloh do 3,500.000 Kč
Pojištění úrazu trvalé následky do 200.000 Kč
smrt úrazem do 100.000 Kč
limit trvalých následků úrazu 10%
denní odškodné 50 Kč
limit denního odškodného 29 dní
jednorázové odškodné za hospitalizaci 2.000 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví do 2,000.000 Kč
na majetku do 1,000.000 Kč
Pojištění cestovních zavazadel 1 pojistná událost do 20.000 Kč
Pojištění stornopoplatků (spoluúčast pojištěného 20%, min. 500 Kč)

Pojištění CK:

ANO

