Pályaszállás
____

Síoktatás
____

LACHTAL

Síverseny

2020.01.25-29. (5nap/4éj)
2020.03.11-15. (5nap/4éj)

____

Wellness
____

A sírégió, ahová már haza járunk
A Pasaréti lejtő után bátran nevezhetjük Lachtalt második otthonunknak, hiszen
ide szinte a kezdetektől fogva évente több alkalommal is visszatérünk. A
változatos és hóbiztos síterep Budapesttől könnyen megközelíthető. Számos
gyermekbarát szolgáltatást kínálnak az apróságoknak: varázsszőnyeg, kötéllift,
mini-szlalompálya, színes figurák, hullámpálya, kincskeresés, gyerektaxi.

Kölcsönzés
____

Biztosítás
Síinfó:
Pályák: 35 km, 7 km kék, 16 km piros, 2 km fekete + 10 km erdei pálya
Liftek: 8, 2 ülős, 6 húzós

Kinek ajánljuk:
Kezdőtől-haladó szintig mindenki megtalálja a számára ideális pályákat

JELENTKEZÉS
2019.10.30-ig

Oktatás:
Gyerekeknek napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra, felnőtteknek
napi 1x2 óra. A márciusi időpontban snowboard csoportot min. 4, azonos
tudásszinttel rendelkező tanítvány esetében tudunk elindítani és az oktatás
során vegyes csoportok (gyermekek és felnőttek) is előfordulhatnak!

+36 70 376 0634
utazas@tandtsport.hu

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

SZÁLLÁS
MONARCHIA PARK ****

PÁLYASZÁLLÁS

Szállásunk közvetlenül a pályák mellett található, melyben 4-6 fős, komfortos apartmanokban történik az elhelyezés.
Az alapár ellátás nélküli, de az apartmanok foglalhatóak félpanzióval is. A fárasztó nap után színes délutáni
programokkal várjuk a családokat, a felfrissülésről pedig a wellness részleg gondoskodik.

Felnőtt
390 €

Junior
16-18 évig
370 €

Gyerek
6-15 évig
330 €

Gyerek 6 év
alatt főágyon
260 €

Gyerek 6 év
alatt pótágyon
210 €

Az ár tartalmazza a szállást, 4 napos síbérletet, oktatást, programokat, wellnesst, és a foglalási díjat.
6 év alatti pótágyon: 120 €/fő. A fenti árak maximális töltés esetén érvényesek! Üres ágy ár: 130 €.
Félpanziós ellátás igényelhető:
light FP árak: felnőtt: 108 €/fő, gyerek (7-14 év): 80 €/fő, gyerek (3-6 év): 56 €/fő
exklusiv FP árak: felnőtt: 136 €/fő, gyerek (7-14 év): 92 €/fő, gyerek (3-6 év): 64 €/fő

A részvételi díj nem tartalmazza, helyszínen fizetendő:
- üdülőhelyi díj: 1,50 €/fő/éj (15 év felett),
- végtakarítás: 49 €/apartman,
- ágynemű és törölköző szett (KÖTELEZŐ): 9 €/szett,
- apartman kaució: 100 €/apartman
- wellness ÖE esetén: 9 €/fő/alkalom, 14 éves korig 6 €/alkalom
- síbérlet kaució: 3 €/bérlet (mely a kasszánál a sértetlen kártya leadása után visszajár)
- utazás költségei

Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank napi valuta eladási árfolyam a mérvadó.

1024 Budapest, Lövőház utca 16/a. www.tandtsporttravel.hu e-mail: utazas@tandtsport.hu
mobil: +36 70 376 0634, +36 70 376 0660
tel: +36 1 336 1142 Eng.szám: U-000935

