Präbichl Gyermek sítábor
Időpontok:
2018. december 19-23. (5 nap/4 éjszaka)
Síterep:
Magasság: 1100 - 1608 m
Sípályák hossza: 20 km,

6 km

Szintkülönbség: 580 m

Távolság Budapesttől: 384 km

11 km

Liftek száma: 5,

3 km

2

3

A Präbichl síterep a stájer felföldön található. Magas fekvésének köszönhetően november végétől
május elejéig hóbiztos, a sípályákat természetesen hóágyúzzák is, ha szükséges. A síterep a
tanulóknak szánt lejtőktől kezdve a profik által kedvelt kezeletlen mélyhavas hegyoldalakon és
buckapályákon, valamint a széles carving lesiklóvonalakon át egészen a szánkópályáig kínál
lehetőséget a lesiklásra.
Szülői kíséret nélküli tábor a nagyobb, önállóbb gyerekek részére! Decemberi időpont választásunk
legfőbb oka, hogy a Karácsony előtti napokban a szülők nyugodtan és kényelmesen tudjanak készülni
az Ünnepekre. Míg ők vásárolnak, készülődnek, sütnek és főznek, mi a gyerekekkel felfedezzük
Präbichl csodálatos havas lejtőit, bebarangoljuk az egész sípálya rendszert.
A túra során a gyerekeket napi 2x2 órában oktatjuk. A tábor remek lehetőség azoknak a régebbi
tanítványainknak, akik esetleg úgy érzik, kinőtték a műanyag sípályát és szívesen síelnének a már jól
megismert, megkedvelt oktatókkal vagy azoknak, akik szeretnék profi segítséggel felfrissíteni
sítudásukat, tökéletesíteni technikájukat. Természetesen új jelentkezőket is várunk, akik elmúltak
nyolc évesek, már voltak szülő nélkül „ott alvós” táborban, önállóak és középhaladó vagy haladó a sí
tudásuk.
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Salamandra és Encián Apartmanházak
Az apartmanházak (Salamandra és Encián) a néhány épületből álló település közepén, a sípálya
mellett találhatók.
Elhelyezés: 4 és 8 fős apartmanokban
Apartmanok felszereltsége: felszerelt konyha, fürdőszoba
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli, a vacsora kétfogásos egyféle menü)

Részvételi díjak félpanziós ellátással, síbérlettel, oktatással

2018.12.19-23.

Felnőtt

4 és 8 fős apartman

370 €

Junior
16-18 évig

Gyermek
6 -15 évig

Gyermek
6 év alatt

(2000-2002)

(2003-2012)

(2013-)

340 €

310 €

250 €

A fenti árak maximális töltés esetén érvényesek! Üres ágy ár 10 €/ágy.
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Utazás: busszal
Utazás költsége: 16 000 - 29 500 Ft/fő. Pontos árat csak a létszám ismeretében tudunk mondani!
A részvételi díj nem tartalmazza:
- 8 €/fő regisztrációs díjat
- ebéd díját (kb. 12 €/fő/nap)
- síbérlet kauciót, 5 €/bérlet (a bérlet leadásakor visszajár) utazás költségeit
Ágyneműhuzatot és törölközőt hozni kell!

Táborunkban 8 év feletti középhaladó, haladó sí tudású gyermekek jelentkezését várjuk!

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
Síoktatás: Gyerekeknek napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra, felnőtteknek napi
1x2 óra.
Biztosítás: Utasaink számára a baleset-, betegségbiztosítás kötelező, de erősen javasoljuk az
útlemondási biztosítás megkötését is! Kedvezményes ajánlatunkat kérje irodánktól!
Táboraink 40 fő részvételével indulnak el!
Az oktatói gárda beosztása és az oktatás menete a síiskola vezető feladatköre!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Jelentkezési határidő: 2018.10.26.
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