Esquiar a Austria amb nens Tirol
Una proposta per fer en família, en granges del Tirol, a pocs quilòmetres de les pistes

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS

Serveis
Inclosos

No inclosos

Vols d'anada i tornada d'Espanya a Munic. Inclou: taxes

Taxes locals.

aèries, equipatge de cabina, 1 maleta facturada per persona,

Forfets i lloguer de material d'esquí.

seients junts i embarcament prioritari.

Neteja final dels apartaments.

7 nits d´allotjament en apartaments totalment equipats propers

Qualsevol servei no especificat a l'oferta.

a les pistes d´esquí.
8 dies de lloguer de vehicle, amb quilometratge il·limitat,
assegurança de col·lisió i robatori (amb franquícia), IVA local.
Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació (amb
cobertures covid19).

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ESPANYA - MUNIC - REGIÓ DEL TIROL
Sortida en vol de línia regular, destinació Munic. Arribada, recollida del cotxe de lloguer i sortida cap a la granja escollida.

DIA 2 AL 7: REGIÓ DEL TIROL
7 nits d'allotjament a escollir entre més de 500 granges de la regió del Tirol. Possibilitat d'estada de cada nit a la mateixa
granja, o bé combinar dues zones del Tirol. També hi ha la possibilitat d'allotjar-se en apartaments en règim de només
allotjament.

DIA 8: MUNIC - ESPANYA
Esmorzar a la granja, i sortida amb cotxe cap a l'aeroport de Munic. Devolució del vehicle i sortida en vol regular de tornada a
Espanya.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
Temporada Baixa: del 25/11/22 al 18/12/22 i del 27/02/23 al 16/04/23.
Temporada Alta: del 19/12/22 al 26/02/23.
PONTS, NADAL, CAP D'ANY I REIS. SOTA PETICIÓ
Consulteu descomptes per a menors de 12 anys.
Preus sortida des de Barcelona. Altres aeroports consultar.
Llegir més
APARTAMENT PER A 2 PERSONES TEMPORADA BAIXA TEMPORADA ALTA
GRANJA 3 FLORS

880 €

1.130 €

GRANJA 4 FLORS

950 €

1.260 €

APARTAMENT PER A 4 PERSONES TEMPORADA BAIXA TEMPORADA ALTA
GRANJA 3 FLORS

615 €

735 €

GRANJA 4 FLORS

650 €

825 €

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

