OTIUM.pl ∗ narty w Alpach i Dolomitach ∗ FREE SKI

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto
/ Blu Senales (ex Club Hotel Zirm / Cristal) /

Kategoria
****

Region
Maso Corto/Poł.Tyrol/Włochy

Atuty
na narty w butach, centrum wellness z basenem, free ski z 7 dniowym karnetem

Położenie
na wysokości ok. 2010 m n.p.m., w centrum stacji narciarskiej Maso Corto (Kurzras), w Val
Senales (Schnalstal), we włoskim Południowym Tyrolu. Do lotniska w Innsbrucku ok. 190
km, do Werony ok. 215 km.

Wyciągi narciarskie
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do kolejki Ghiacciai na Lodowiec Hochjoch ok. 160 m, do wyciągu krzesełkowego Senales
ok. 300 m

Wyposażenie
recepcja, winda, restauracja, bar, piano-bar, 2 sale konferencyjne, przechowalnia sprzętu
narciarskiego, parking (gratis, ograniczona liczba miejsc), garaż (za opłatą 10 euro/dzień
lub 35 euro/tydz.). Kompleks składa się z dwóch kilkupiętrowych hoteli połączonych ze
sobą - Hotel Cristal (pokoje standard) i Hotel Zirm (odnowione pokoje superior i pokoje
family)

Internet
tak (Wi-Fi, gratis)

Karty kredytowe
tak (Visa, Mastercard)

Sport i relaks
odnowione centrum wellness ok. 400 m<sup>2</sup> (dzieci do 15,9 lat wstęp tylko na
basen pod opieką osoby dorosłej) - basen (gratis, czepki obowiązkowe); sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi, Kneipp, kaskada lodowa, strefa relaksacyjna (płatne ok. 30 euro/tydz.).
Sala fitness (gratis). Mini club dla dzieci 4-11 lat (gratis, 5 godz./dziennie, 6 x w tygodniu,
w jęz. włoskim, angielskim), animacje wieczorne z muzyką na żywo (3 x w tygodniu) - w
wyznaczonych terminach

Pokoje
kompleks dysponuje 145 pokojami dwuosobowymi, w tym pokoje typu Standard Cristal
(ok. 16-24 m<sup>2</sup>) z możliwością dwóch dostawek. Łazienka z WC, suszarka do
włosów; TV-sat, telefon, sejf. Pokoje typu Family Zirm oraz Family Zirm z balkonem (34-40
m<sup>2</sup>; min. 3 os. - max 4 os.) całkowicie odnowione, z wydzieloną częścią
dzienną z możliwością dwóch dostawek. Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV-sat,
telefon, sejf. Pokoje Superior Zirm (ok. 16-18 m<sup>2</sup>; min. 2 os. - max 3 os.)
całkowicie odnowione z możliwością jednej dostawki. Łazienka z WC, suszarka do włosów;
TV-sat, telefon, sejf. Pokoje Superior Zirm z balkonem (16-18 m<sup>2</sup>;
dwuosobowe) całkowicie odnowione. Łazienka z WC, suszarka do włosów; TV-sat, telefon,
sejf. Uwaga! Jako dostawka możliwe łóżko piętrowe lub rozkładana sofa

Wyżywienie
śniadania w formie bufetu oraz ciepłe kolacje w formie bufetu. Napoje do kolacji
dodatkowo płatne. Raz w tygodniu kolacja regionalna

Pieski
tak, małe (za opłatą, ok. 20 euro/dzień)

Kategoria lokalna
****
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Kolacja Wigilijna
w cenie

Kolacja Sylwestrowa
w cenie

Świadczenia
7 noclegów (6 nocy w terminie 09-15.01.2022), wyżywienie 2 x dziennie wg opisu,
ubezpieczenie Signal Iduna - Bezpieczne Podróże (w tym rekreacyjne uprawianie
narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach
zjazdowych) - KL, KR, NNW, OC, sprzętu sportowego i bagażu, opieka włoskiego
kontrahenta

Uwaga
zalecamy zwiększenie ubezpieczenia OC Signal Iduna do 30 000 euro - 25 zł/os/pobyt

Obowiązkowe opłaty na miejscu
taksa klimatyczna ok. 2,4 euro/os./dzień (płatne od 14 roku życia).

Zakwaterowanie
przyjazd - od godz. 17.00, wyjazd - do godz. 10.00

Zniżki (na dostawkach) i dopłaty
dzieci do 11,9 lat - gratis (możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do 1,9 lat - za
opłatą 10 euro/dzień) od 12 lat - 50% zniżki. Dopłata za ubezpieczenie kosztów rezygnacji
- 2,66%, dopłata do kosztów rezygnacji uwzględniająca "klauzulę nr 2 - Covid 19", zwyżka
50% - koszt 3,99% imprezy (kod RG2). Dopłata do kosztów rezygnacji będącej
następstwem chorób przewlekłych ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika
podróży - CP + 50%; inne warianty dostępne w procesie rezerwacji.

Oferta Free Ski
tak, w terminach; 13.11-24.12.2021, 08.01-04.02.2022, 18.04-01.05.2022 karnet
7-dniowy Maso Corto (Kurzras) w cenie, zniżki dla dzieci wg cen w systemie. Uwaga! przez
cały sezon dzieci do 9 lat - 4 €/dzień (1 karnet dla dziecka przy zakupie 1 karnetu
pełnopłatnego dla osoby dorosłej 1-1 dla rodzin) szczegóły w biurze. Uwaga! Kask
obowiązkowy do 18 lat. Uwaga! od stycznia 2022 władze włoskie wprowadziły
obowiązkowe ubezpieczenie OC dla narciarzy, wszyscy Klienci Otium są ubezpieczeni w
pakiecie z imprezą numer polisy razem z voucherem.

Promocja
Oferta Early Booking - zniżka 10% na rezerwacje potwierdzone do 28.11.2021. Ceny w
systemie i na stronie internetowej uwzględniają promocję

Ubezpieczenie - Uwaga/Ważne/Zmiana
z dniem 29 września 2021 obowiązują nowe warunki ubezpieczenia dla wszystkich
nowych rezerwacji dokonanych od tej daty. Ubezpieczenie Signal Iduna - Bezpieczne
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Podróże Europa Super (w tym rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego
lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych) KL, KR, NNW, OC, sprzętu
sportowego i bagażu, wg następujących stawek; KL- 30.000 EUR, NNW - 15.000 PLN, NWS
- 15.000 PLN, OC - 30.000 EUR. W dniu rezerwacji istnieje możliwość dokupienia
dobrowolnie wariantu z KW (koszty kwarantanny do 1000 EUR) w kwocie 25 zł/pobyt/os.
oraz Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy
wg następujących stawek; a/ koszty rezygnacji RG (w tym z powodu Covid19 do kwoty
34.000 PLN, składka - 2,95% kosztów imprezy. Koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG
+ RGS (ryzyko przerwania imprezy) - składka 4,50 % ceny imprezy b/ koszty rezygnacji
RG (plus CP - choroby przewlekłe) w powodu Covid19 do kwoty 34.000 PLN, składka 4,43% kosztów imprezy. Koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG + CP + RGS (ryzyko
przerwania imprezy) - składka 6,76% ceny imprezy c/ koszty rezygnacji, (plus CP choroby przewlekłe) + CQ kwarantanna, w powodu Covid19 do kwoty 34.000 PLN,
RG+CP+CQ - 6,79%, koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG+CP+RGS+CQ - 10,35%
ceny imprezy. W ramach ubezpieczenie dodatkowo Uczestnik ma następujące ryzyka.
Karnet narciarski do 300 EUR, wynajem sprzętu narciarskiego do kwoty 20 EUR/dzień max
10 dni, zakwaterowanie w przypadku zejścia lawiny do kwoty 150 EUR, zamkniecie
wyciągów narciarskich - 20 EUR/dzień - max do 5 dni, zamknięcie kąpielisk morskich - 20
EUR/dzień max 5 dni.

data

skąd

pobyt

opis

cena / os

26.03.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój STANDARD 2+1
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2145 zł / os

26.03.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój Rodzinny 3 OS.
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2780 zł / os

02.04.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój STANDARD 2+1
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2145 zł / os

02.04.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój Rodzinny 3 OS.
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2780 zł / os

09.04.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój STANDARD 2+1
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2145 zł / os
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09.04.2022

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój Rodzinny 3 OS.
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

2780 zł / os

OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
tel.: +48 12 346 57 30
E-mail: travel@otium.pl
Strona Internetowa: www.otium.pl
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