Síoktatás
____

MURAU-KREISCHBERG

Családi programok
____

2020.01.11-15. (5nap/4éj)

Wellness

Családi síelés

____

Kapcsolódj ki velünk a Magyarországról pár óra alatt elérhető sípályarendszeren.

Síverseny

Kreischberg hegyoldalára a völgyből induló kabinos felvonóval juthatunk fel,
majd továbbhaladva elérhetjük a 2.002 méter magas csúcsot. A legmagasabb
pont a 2.118 méter magas Rosenkranzhöhe, melyet kétüléses és húzós
felvonókkal érhetünk el. A sípálya alsó részén található a szánkópálya, az
Airypark snowboard és freeride park, valamint a WM Arena, mely világkupa
versenyeknek ad ottont. Murau-Kreischberg síterepén a 40 kilométer sípálya
mellett, gyermekpark, hófánk és időmérő sípálya teszi még emlékezetesebbé a
síelés és a téli pihenés élményét.

____

Kölcsönzés
____

Síinfó:

Biztosítás

Pályák: 42 km, 17 km kék, 16 km piros, 9 km fekete
Liftek: 14, 3 kabinos, 4 ülős, 7 húzós

Kinek ajánljuk:

JELENTKEZÉS

Kezdőtől haladó szintig mindenki megtalálja a számára ideális pályákat

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

2019.11.01-ig
+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!

SZÁLLÁSOK
FERIENPARK KREISCHBERG
Több épületből álló színvonalas apartmanfalu, a kabinos felvonó aljától kb. 300 m-re. Önellátás, igény szerint félpanzió.
A szálláskomplexum 3, 4, 5 fős apartmanokból áll. Felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, Wifi, széf, erkély. A
főépületben étterem, gyermekszoba, medence, finn szauna, aroma kabin, pihenőszoba, ping-pong asztal található.
Recepció, ingyenes parkoló.

Felnőtt
390 €

Junior 16-18 évig
355 €

Gyerek 6-15 évig
310 €

Gyerek 6 év alatt
235 €

Az ár tartalmazza a szállást, 4 napos síbérletet, oktatást, programokat és a foglalási díjat.
Superior apartmanok foglalása esetén 10 €/fő felár fizetendő.
A fenti árak maximális töltés esetén érvényesek! Üres ágy ár: 110 €
Félpanziós ellátás igényelhető: felnőtt: 90 €/fő, junior (10-14 év): 70 €/fő, gyerek (3-9 év): 50 €/fő
A részvételi díj nem tartalmazza, helyszínen fizetendő:
-

üdülőhelyi díj: 1,50 €/fő/éj (15 év felett),
végtakarítás: 50/65/75 €/apartman,
ágynemű és törölköző szett (KÖTELEZŐ): 12 €/szett,
apartman kaució: 100 €/200 €/apartman
síbérlet kaució: 3 €/bérlet (mely a kasszánál a sértetlen kártya leadása után visszajár)
utazás költségei

CLUB HOTEL KREISCHBERG
A szálloda a kreischbergi kabinos sífelvonó völgyállomásától alig 100 méterre található. Az alpesi stílusban berendezett,
tágas apartmanokban kábel-TV-vel ellátott nappali-konyha, valamint hajszárítóval felszerelt kádas fürdőszoba szolgálja
a vendégek kényelmét. A hotel wellnessrészleggel, fitneszteremmel, játszótérrel és számos szabadidős tevékenységet
kínáló játékszobával várja vendégeit. Díjmentes parkolóhelyet és WiFi -hozzáférést kínálnak.

Felnőtt
570 €

Junior 14-18 évig
480 €

Gyerek 6-14 évig
370 €

Gyerek 6 év alatt
160 €

Felnőtt
335 €
Az ár tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást (büféreggeli és büfévacsora ital nélkül), 4 napos síbérletet, oktatást,
programokat és a foglalási díjat.
A részvételi díj nem tartalmazza, helyszínen fizetendő:
- üdülőhelyi díj: 1,50 €/fő/éj (15 év felett),
- 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.
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