Síoktatás
____

NASSFELD
2020.01.15-19. (5nap/4éj)

Családi programok
____

Wellness
____

Családi síelés
Indítsd velünk az újévet egy design hotel pályaszálláson, Ausztria és
Olaszország határán.
Nassfeldet Ausztria 10 legjobb síterepe között tartják számon, mert minden
adott, ami egy tökéletes síeléshez szükséges: bőséges mennyiségű hó és
rengeteg napsütés! A síterep nagysága - 110 km! -, változatos nehézségű
sípályák, modern sífelvonók és az egész szezonban kitartó, átlagosan 8 méteres
friss hóréteg nagyon meggyőző.

Síinfó:
Pályák: 110 km, 30 km kék, 69 km piros, 11 km fekete
Síliftek: 30, 5 kabinos, 9 ülős, 16 húzós

Síverseny
____

Kölcsönzés
____

Biztosítás

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

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

JELENTKEZÉS
2019.10.01-ig
utazas@tandtsport.hu
+36 70 376 0634

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

SZÁLLÁS
Franz Ferdinand Mountain Resort

PÁLYASZÁLLÁS

A Franz- Ferdinand hotel a karinthiai szállások gyöngyszeme. 144 szobával rendelkezik, ebből 60 tágas, egylégterű
családi szoba. Kényelmes és modern berendezéssel, meleg színekkel, és hatalmas ablakokkal várja vendégeit. A szobák
felszereltsége: sík képernyős TV, nagy sebességű internet, saját fűtött helyiség a sífelszereléseknek. A teljes
kikapcsolódáshoz hozzájárul a 4 szauna, 2 gőzfürdő, egy 16 m-es mászófal és egy 140 nm-es játszóház. Svédasztalos
reggeli és vacsora (tematikus ételekkel). A lounge bárban a kandallónál ülve egy itallal a kézben a tökéletes helyszín
egy kis baráti beszélgetésre.

Felnőtt
700/740 €

Junior 16-18
évig
510 €

Gyerek 14-15
évig
460 €

Gyerek 6-13
évig
370 €

Gyerek 6 év
alatt
160 €

Az ár tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást, 4 napos síbérletet, oktatást, programokat és a foglalási díjat.
A fenti felnőtt részvételi díjak L és XL családi szobában érvényesek. Kétágyas szoba: 650 €/fő.
A részvételi díj nem tartalmazza:
-

üdülőhelyi díjat: 2,60 €/fő/éj (17 év felett),
síbérlet kauciót: 5 €/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

