Dojazd własny

Zakwaterowanie 12.01.2019 od 15:00
Wykwaterowanie 19.01.2019 do 10:00

Numer do rezydenta: +48 531901771; +48 791299644 czynny w
dniu zakwaterowania od 12:00!

Biuro WinterEvent:
czynne 16:00 - 19:00 przez cały pobyt

38020 Marilleva 1400 Trydent, Włochy, Budynek Copai 214

• Apartamenty Marilleva 1400 na stoku ***
Zapraszamy po odbiór kluczy i skipassów do biura!
• Wellnes Residence Hotel Gaia – Lux 3 ***
Via Rial 5, 38020 Mezzana, Włochy - mapa
• Hotel Libery Male***
Piazza Giuseppe Garibaldi, 33, 38027 Male' TN, Włochy

• Hotel Aurora ***
Via della Ruda, 38, 38020 Monclassico TN, Włochy - mapa

Opłaty dodatkowe (Apartamenty 1400)
(Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot)

Kaucja za apartament zwracana ostatniego dnia: 15 Euro/os.

Opłata rejestracyjno-klimatyczna: 25 Euro
Kaucja za skipass: 5 Euro

Opcjonalnie na miejscu
Poszewki na pościel: 10 Euro/osoba
Ręczniki: 10 Euro/osoba
Obiadokolacja: 50 Euro/osoba

Opłaty obowiązkowe (Hotele)
(Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot)
Opłata rejestracyjno-klimatyczna: 1-2 Euro/osoba/doba
Kaucja za skipass: 5 Euro/osoba

Opłaty w hotelach uiszczane są w recepcji hotelowej.
Otrzymają Państwo koperty ze swoim nazwiskiem i określoną na nich kwotą
do uregulowania. W kopertach znajdować się będą również skipassy.
Recepcjonista po przeliczeniu kwoty zaklei kopertę i poprosi o złożenie na
niej podpisu. Dopiero po uregulowaniu płatności dostaną Państwo dostęp do
pokoju hotelowego. W razie problemów prosimy o telefon do rezydenta.
Odbiór zarezerwowanego sprzętu w biurze w Marilleva 1400

Ważne informacje pobytowe:
•

Meldujemy się w recepcji hotelowej/biurze nie wcześniej niż 15:00.

•

Goście Apartamentów Marilleva 1400 stawiają się w biurze po odbiór
kluczy, skipassów oraz zamówionej pościeli. Po uiszczeniu należności
będzie można udać się do apartamentów. Rezydenci wskażą kierunek.

•

Odbiór zamówionego sprzętu i płatność - przy zameldowaniu.

•

Wszelkie informacje o wydarzeniach i wykwaterowaniu przekazujemy za
pomocą systemu SMS. Prosimy nie odpowiadać na te wiadomości. W
razie pytań zapraszamy do biura lub prosimy o kontakt na numer
rezydenta.

•

Rozszerzone skipassy otrzymają osoby, które zgłosiły je przy rezerwacji.
Nie rozszerzamy skipassów na życzenie.

• Wykwaterowanie po zdaniu kluczy i sprawdzeniu pokoju przez rezydenta i
kontrahenta (sprawdzanie pokoi dotyczy apartamentów - w celu zwrócenia
kaucji)
•

Jeśli zaszła potrzeba skorzystania z pomocy medycznej, należy w
pierwszej kolejności skontaktować się z ubezpieczycielem, podać numer
polisy i postępować zgodnie z instrukcjami konsultanta. Wskaże on punkt
medyczny, do którego trzeba się udać i tylko z takiego punktu korzystamy.
Prosimy zgłosić ten fakt do rezydentów. Rezydenci nie zapewniają
transportu do punktów medycznych. Poniżej znajdują się dane do kontaktu
z ubezpieczalnią. Prosimy o zapisanie ich w telefonie.

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY
tel. +48 22 566 55 44
Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem w PZU SA. Dla Państwa
bezpieczeństwa czuwa CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY TEL. +48
22 566 55 44, HELP LINE 24 HOURS
STANDARD - PZU WOJAŻER - 79 zł obowiązkowe - obejmuje amatorskie
uprawianie narciarstwa.
POLISA NUMER - TPP NR 1015691336
KL - 40000 zł – Koszty leczenia
NNW – 10000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Polisa generalna obejmująca wszystkich klientów ABC-Holiday
obowiązkowa - 79 zł doliczane automatycznie do umowy
STANDARD PLUS – PZU – WOJAŻER - 109 zł - Sport wysokiego ryzyka
POLISA NUMER - TPP NR 1015701241
KL - 120.000 zł – Koszty leczenia
NNW – 20.000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – 200.000 zł – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

