KREISCHBERG családi sítábor
snowboard oktatással
Időpontok:
2018. január 13-17. (5 nap / 4 éjszaka)
2018. március 03-07. (5 nap/4 éjszaka)
2018. március 22-25. (4 nap/3 éjszaka)*
*: Felnőtt síbérlet vásárlás esetén gyermeknek 15 éves korig ingyenes síbérlettel!
Síterep:
Magasság: 868 - 2118 m
Sípályák hossza: 40 km,
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Kreischberget akár a leg-ek hegyének is nevezhetnénk. Itt található ugyanis Stájerország leghosszabb
(3,7 km) kabinos felvonója, mely két szakaszon 903 m szintkülönbséget tesz meg, és egy óra alatt
1 800 személyt képes szállítani, valamint a tartomány legnagyobb területű (250 000 m2) víztározója,
melyből a korszerű hóágyúkat táplálják. A működésükhöz szükséges vizet 80 km-nyi vízvezeték
szállítja a 80 hóágyúhoz. A rendelkezésre álló erőforrásoknak köszönhető, hogy a sírégió 90%-a
síelhető kevésbé hideg időben is. A csúcsra 10 személyes kabinos lifttel könnyedén feljuthatunk.
Kreischberg széles pályái kiválóan alkalmasak a carving technika gyakorlására. A kicsiknek számos
attrakcióval (snow tubing, dinópark, trambulin) igyekeznek színesebbé tenni a síelést. Természetesen
a snowboardosokra is gondoltak: snowpark ugratókkal, a kreischbergi sípályák alján található Európa
legnagyobb természetes félcsöve, ami a snowboard világbajnokság helyszínéül is szolgált. A
pályarendszer alsó szakaszát, mely egy hosszú fekete pálya, csak haladóknak ajánljuk. Kevésbé
gyakorlottak inkább válasszák a biztonságos kabinos liftet a völgybe való közlekedéshez.
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Ferienpark Kreischberg **** - St. Lorenzen
Több épületből álló színvonalas apartmanfalu a kreischbergi
sípálya völgyállomásának közelében. A szálláskomplexum St.
Lorenzen településhez tartozik, mely különböző méretű
színvonalas apartmanokat kínál. Pályától való távolsága
kb. 300 m.
Szolgáltatások: recepció, étterem, WiFi, gyermekszoba, csocsó,
ping-pong asztal, parkoló, medence, gyermek medence, finn
szauna, aroma kabin, pihenőszoba, térítés ellenében: szolárium, masszázs, babaágy (15 €/turnus)
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban, 3-4 fős galériás, vagy két légteres apartmanokban, ill. 4-5 fős, két
szintes, két légteres családi apartmanokban
Apartmanok felszereltsége: felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, WiFi széf, erkély
Ellátás: önellátás, igény szerint félpanzió (büféreggeli, 3-fogásos menüválasztásos vacsora)
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Részvételi díjak önellátással, síbérlettel, oktatással
Időpontok

Felnőtt

Junior
16-18 évig

Gyermek
6 -15 évig

(1999-2001)

(2002-2011)

Gyermek
6 -15 évig
(2002-2011)

Gyermek
6 év alatt

ingyen bérlettel!

(2012-)

2018.01.13-17. (4 éj, 4 napos síbérlet)

435 €

410 €

370 €

---

290 €

2018.03.03-07. (4 éj, 4 napos síbérlet)

445 €

415 €

375 €

---

300 €

2018.03.22-25. (3 éj, 3 napos síbérlet)

340 €

320 €

290 €

240 €

240 €

A fenti árak maximális töltés esetén érvényesek! Üres ágy ár 95/120/75 €/ágy.
Felnőtt bérlet nélkül: 110/150/90 €/fő.

A részvételi díj nem tartalmazza:
-

8 €/fő foglalási díjat

Félpanzió felárak
4 éjszaka 3 éjszaka
Felnőtt
88 €
66 €
Gyermek (10-14 év)
68 €
51 €
Gyermek (3-9 év)
48 €
36 €

üdülőhelyi díjat: 1,50 €/fő/éj (15 év felett),
végtakarítást: 40/55/60 €/apartman,
ágynemű és törölköző szettet (kötelező): 9 €/szett,
síbérlet kauciót: 3 €/bérlet (mely sértetlen kártya leadása után visszajár)

utazás költségeit

Snowboard csoportot min. 4, azonos tudásszinttel rendelkező tanítvány esetében tudunk elindítani
és az oktatás során vegyes csoportok (gyermekek és felnőttek) is előfordulhatnak!
Táborainkban 7 év feletti gyermekek oktatását vállaljuk!
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank napi valuta eladási árfolyam az irányadó!

Szolgáltatásaink:
Sí és snowboard kölcsönzés:
Sí és snowboard felszereléseinket szakszerű beállítással 30% kedvezménnyel kölcsönözheti a
csoport bármely résztvevője a TandT Sport Lövőház utcai üzletében. Részletekért tekintse
meg weboldalunkat! www.ski.hu
Snowboard oktatás: napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra.
Biztosítás: Utasaink számára a baleset-, betegségbiztosítás kötelező, de erősen javasoljuk az
útlemondási biztosítás megkötését is! Kedvezményes ajánlatunkat kérje irodánktól!

Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Jelentkezési határidő: 2017.10.28.
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