ESPANHA - PIRINÉUS
BAQUEIRA

SEMANA DAS FAMÍLIAS (PÁSCOA) - 28 de Março a 2/3 Abril de 2021
PROGRAMA BASE: 5/6 Noites de Estadia + 5 dias de Forfait de Ski + Seguro Neve Base
Preço Por Pessoa em Meia Pensão

Hotel Rafael By La Pleta*****

Adulto em Quarto Duplo

www.lapleta.com

3ª Pessoa Adulta, em Q. Triplo

5 noites

6 noites

675 €

760 €

860 €

985 €

Crianças a partilhar o quarto com dois adultos, em Q.Triplo

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

470 €
365 €

530 €
430 €

570 €
465 €

645 €
550 €

5 noites

6 noites

Crianças a partilhar quarto com 2adultos, em Q. Familiar

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

Preço Por Pessoa em Meia Pensão

Hotel Montarto****

Adulto em Quarto Duplo

www.montarto.com/es/

3ª Pessoa Adulta, em Q.Duplo com cama extra

890 €
430 €

1025 €
470 €

Crianças a partilhar quarto com 2adultos, em Q. Duplo com cama extra

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

355 €
250 €

390 €
295 €

490 €
385 €

555 €
460 €

Preço Por Pessoa em Meia Pensão

5 noites

6 noites

Adulto em Quarto Duplo

670 €

810 €

405 €
300 €

450 €
345 €

Crianças a partilhar quarto com 2adultos, em Q. Quádruplo

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

3ª Pessoa Adulta, em Q. Triplo

585 €

655 €

Crianças a partilhar o quarto com dois adultos, em Q.Triplo

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

Hotel Tuc Blanc ***

Crianças a partilhar quarto com 2adultos, em Q. Quadruplo e Quintuplo:

www.hoteltucblancbaqueira.com

Crianças 6-11 anos
Crianças 3-5 anos

Outros serviços
Passagem Aérea Lisboa/Toulouse/Lisboa, e TransfersCondições sob consulta.
Aluguer de material
Equipamento
Ski Completo Adulto
Ski Criança Completo com capacete grátis
Snowboard Adulto Completo
Snowboard Criança Completo com capacete grátis
Capacete até aos 11 anos
Capacete (> 11 anos)

5 Dias
50 €
35 €
65 €
65 €
Grátis
15 €

Nota – O tipo de material previsto é gama média.
Upgrades deverão ser solicitados e pagos localmente.
Escola de Ski – Cursos colectivos
- Crianças (4-5 anos) – 15h - 5 dias
grupos máximos 4 pessoas – P/ Pessoa - € 220
- Crianças (6-16 anos) – 15h - 5 dias
grupos máximos 9 pessoas – P/ Pessoa - € 120
- Adultos (> 16 anos) – 15h - 5 dias

grupos máximos 7 pessoas – P/ Pessoa - € 185
Nota: o numero máximo de participantes por grupo poderá
estar sujeito a modificação, dependendo das medidas de
restrição adoptadas à altura da viagem.
Escola de Ski – Monitores privados
- Custo por hora - € 60/h
Seguro
Seguro neve base incluído.
Suplemento Seguro Neve Plus - €55/Pessoa
Para sua segurança e tranquilidade os seguros que
prevemos incluem proteção Covid-19. Consulte todas as
condições no nosso site www.skiclube.com.
Condições gerais.
- Datas: 28 de Março a 2/3 Abril de 2021;
- Preços por pessoa, para uma Estadia de 5 ou 6 noites em
regime de meia pensão, 5 dias de forfait e seguro de neve
base;
-Taxa de estadia diária, a pagar localmente;
-Os preços têm sempre como base Quarto Duplo, ocupação
de 2 adultos, com a redução do valor do forfait no caso de se

395 €
290 €

440 €
335 €

tratar de crianças (até aos 11 anos);
-Os preços das crianças pressupõem a partilha de quarto com
2 adultos. Caso não aconteça, às crianças será imputado o
valor de adulto;
- Sendo a família constituída por 4 adultos, deverão solicitar
dois quartos duplos comunicantes, ou lado a lado;
-Para estadia de 5 ou 6 noites, a duração do forfait é de 5 dias
consecutivos, sendo que dias soltos de forfait deverão ser
adquiridos localmente;
-A disponibilidade de quartos será atribuída conforme a
ordem de chegada das reservas e pagamento das mesmas.
Condições reserva:
- Para garantir a tipologia dos quartos pretendidos enviar
email com nome da família, nomes, idades e opção escolhida5 ou 6 noites para Ski Clube, reservas@funideal.com.pt
- Condições de pagamento a consultar com o Ski Clube.
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