
FÉRIAS DE NATAL - Datas 18 de Dezembro a 23/24 de Dezembro 2021
PROGRAMA: 5/6 NOITES DE ALOJAMENTO + 5 DIAS FORFAIT SKI + SEGURO NEVE BASE

ESPANHA  -  PIRINÉUS  

BAQUEIRA 

Preço Por Pessoa em Meia Pensão 5 noites 6 noites
Adulto em Quarto Duplo 830 € 940 €
3ª Pessoa Adulta, Q.Triplo 615 € 680 €

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

Crianças 6-11 anos 545 € 6155 €

Crianças 3-5 anos On Request On Request

HOTEL MIM BAQUEIRA**** 
mimhoteis.com

Preço Por Pessoa em Meia Pensão 5 noites 6 noites
Adulto em Quarto Duplo 690 € 765 €
3ª Pessoa Adulta, Q.Triplo 610 € 680 €

Crianças a  partilhar o quarto com dois adultos, em Triplo,Quad. e Quint. 

Criança 6-11 anos 450 € 505 €

Criança 3-5 anos 340 € 390 €

Hotel Tuc Blanc ***
www.hoteltucblancbaqueira.com

www.skiclube.com

Organização Técnica: Funideal Ld. | Powered by Ski Clube – Rnavt Nr. 3312

Contacto telefónico: 213 940 656 | info@skiclube.com

Outros serviços

Passagem Aérea Lisboa/Toulouse/Lisboa, e Transfers- 
Condições sob consulta.

Nota – O tipo de material previsto é gama Standard.
Upgrades deverão ser solicitados e pagos localmente.
Escola de Ski – Monitores Privados
Cursos , condições pessoa 4 e 5 anos > 6 anos 
Professor Particular 60 € 60 €
Curso Ski, 15 horas (10-13horas) 220 € 180 €
Curso Snowboard (Mais de 12 anos), 15 horas (10-13horas) 
Classes com máximo de 6 crianças (4-5 anos)
Classes com máximo de 10 crianças ( a partir dos 6 anos)

Seguro
Seguro neve base incluído.
Suplemento Seguro Neve Plus - €70/Pessoa
Para sua segurança e tranquilidade os seguros que 
prevemos incluem protecção Covid – 19 . Consulte todas as 
condições no nosso site www.skiclube.com

Condições gerais.
- Datas:  18 de Dezembro  a 23/24 Dezembro   2022;
- 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 
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 escolhida- 
5 ou 6 noites para Ski Clube, reservas@funideal.com.pt
-No acto da reserva deverá ser efetuado pagamento de 40% 
referente ao valor do programa, só desta forma poderá ser 
garantida a mesma.

Aluguer de material
Equipamento Gama 5 Dias
Ski Completo Adulto Standard 75 €
Ski Criança Completo com capacete grátis Standard 60 €
Snowboard Adulto Completo Standard 95 €
Snowboard Criança Completo com capacete 
grátis 

Standard 70 €

Capacete até aos 11 anos Oferta
Capacete (> 11 anos) 18 €


