TURRACHER HÖHE gyermek sítábor
Időpontok:
2017. december 19-23. (5 nap/4 éjszaka)
2018. március 22-25. (4 nap/3 éjszaka)
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
Turracher Höhe csodálatos havas lejtőit, bebarangoljuk az egész sípálya rendszert és jókat szórakozunk
a hatalmas Funparkban, ahol kezdő és haladó tanítványainkkal is tudunk sízni. A Snowparkkal
párhuzamosan fut a Funslope (850 m hosszúságával a világ leghosszabb funslope pályája), ahol kis
ugratókon és meredek kanyarokon keresztül vezet az út, valamint alagúton és az akadályokon át is
tudunk száguldani, ugratni.
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.
Pálya adatok:
Magasság: 1400 - 2205 m
Sípályák hossza: 38 km, 13 km

Szintkülönbség: 805 m
22 km
3 km

Liftek száma: 14,
5
9
Távolság Budapesttől: 496 km
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Badwirt Panzió - Predlitz-Turrach
Hangulatos panzió a havas hegycsúcsok lábánál, mely magyar
személyzettel várja vendégeit. A központi sífelvonó kb. 1 km-re,
síbusz közlekedik.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, WiFi, játszószoba, szauna
(térítés ellenében), sítároló, parkoló
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas ill. két légteres családi szobákban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, TV, részben erkély
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, háromfogásos svédasztalos vacsora)

Részvételi díjak félpanzióval, síbérlettel, oktatással
(18 év felett)

Junior
15-18 év

Gyermek
12-14 év

Gyermek
6-12 év

2017.12.19-23. (4 éj, 4 napos síbérlet)

520 €

490 €

445 €

405 €

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

410 €

385 €

350 €

320 €

Felnőtt

Időpontok

Felnőtt kísérő oktatás nélkül 4/3 napos síbérlettel: 380/300 €/fő.
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank napi valuta eladási árfolyam az irányadó!

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
A helyszínen fizetendő költségeket is legyenek kedvesek a szülők irodánkban befizetni!
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A csoport tagjainak a balesetbiztosítás és útlemondási biztosítás megkötése kötelező!
Irodánk ügyfeleink részére az Aegon biztosító Világlátó Arany módozatát javasolja. A biztosítás napi
díja 14 éves korig 430 Ft, 14 év felett 550 Ft. A tájékoztatót kérésre szívesen átküldjük.
Az útlemondási biztosítás megkötését egy esetleges betegség miatti lemondás védekezésre erősen
javasoljuk (feltételeket kérésre szívesen átküldjük). Ez irodánknál kötött utasbiztosítással együtt a
teljes részvételi díj 1,3%-a, csak stornó biztosítás megkötése esetén 1,5%. Az utazás időtartamára
érvényes, irodánkon keresztül megkötött balesetbiztosítás esetén az útlemondási biztosítás önrész
nélküli.

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: 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 utazási irodánktól!

Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Jelentkezési határidő: 2017.10.28.
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