Síoktatás
____

Családi programok
____

Wellness

KAPRUN-KITZSTEINHORN
2019.11.20-24.

____

Síverseny
____

Besíző családi síelés

Kölcsönzés

Indítsd velünk a síszezont Ausztria csodálatos gleccserén, KaprunKitzsteinhornon.

____

A Zell am See- Kaprun síterület ideális körülményeket kínál már ősztől a síelők
számára. A síterep hóbiztos, hiszen a sípályák részben az örök hó és jég
birodalmában nyújtózkodnak.

Biztosítás

Ausztria első gleccser síterepe 41 km-es pályarendszerrel és 17 sílifttel vár
minket. 2500 méteren az Alpincenter fogad, ami a gleccser központjának
tekinthető. Sportboltokat, kölcsönzőt, hatalmas nagy önkiszolgáló éttermet, sí
depót, információs pultot, aprés sí körbárt találunk benne. A pályarendszer
széles lejtői kifejezetten ideálisak carvingolásra, tanulásra és oktatásra is. A
gleccserről lélegzetelállító panoráma tárul elénk; megannyi hóval fedett
háromezres csúcs, alant a völgyben pedig a Zelli tó mélykék vize csillan meg.

JELENTKEZÉS

Kinek ajánljuk:

2019.08.15-ig

Középhaladótól- haladó szintig mindenki megtalálja a számára ideális pályákat

Oktatás:
Gyerekeknek napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra, felnőtteknek
napi 1x2 óra.

+3670-376-0634
utazas@tandtsport.hu

A tábor 30 fő részvételével indul el!
Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Az oktatói gárda beosztása és az oktatásmenete a síiskola vezető feladatköre!
A változtatás jogát fenntartjuk!

SZÁLLÁS
HOTEL KÜNSTLERALM
A szálloda a kitzsteinhorni sífelvonó völgyi állomásától alig 800 méterre található, az üdülőövezetben. A síbusz
megállója közvetlen a szálloda előtt található. Tradicionális német stílusú házban nagy vendégszeretettel és helyi
specialitásokkal várnak minket. Hangulatos 2, 3 illetve 4 ágyas szobák erkéllyel vagy terasszal. Svédasztalos reggeli, és 4
fogásos vacsora napi salátabüfével és menüválasztással. Fűtött sítároló, ingyen parkolás, kandalló a közös helyiségben.
A szálloda wellness részlegében 2 szauna, infrakabin, fényterápia és relaxációs szoba kínál kellemes felüdülést.

Felnőtt
650 €

Junior 16-18 évig
530 €

Gyerek 11-15 évig
440 €

Gyerek 7-10 évig
420 €

Gyerek 3-6 évig
280 €

Az ár tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást, 4 napos síbérletet, oktatást, programokat és a foglalási díjat.
2,99 éves korig ingyenes. Gyermek kedvezmény 2 teljes fizető fő esetén.
A részvételi díj nem tartalmazza:
- üdülőhelyi díjat: 1,85 €/fő/éj (15 év felett),
- síbérlet kauciót: 3 €/bérlet (mely a kasszánál a sértetlen kártya leadása után visszajár)
- utazás költségeit
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank napi valuta eladási árfolyam a mérvadó.
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