Síoktatás
____

Családi programok

SKIWELT-SÖLL
2020.02.14-19. (6nap/5éj)
Családi síelés
Síelj Ausztria 2. legnagyobb egybefüggő síterepén! – (SkiWelt- 284 km pálya),
melyből átsíelhetsz a Kitzbüheli síterepre is. Éjszakai síelési és szánkózási
lehetőség.
A 280 kilométer sípálya 650-1956 méter magasságban terül el. A sípályákat
Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter Hopfgarten, Westendorf és Brixen im Thale
településekről érhetjük el. A több hegyen átívelő, egybesíelhető síterepen
kezdő és haladó síelő is talál magának megfelelő lejtőt. A 134 kilométer kék, a
129 kilométer piros és a 17 kilométer fekete jelzésű sípálya rendkívül sokoldalú
és tartalmas síelést ígér a Wilder Kaiser-Brixental területére látogatóknak. A
snowboardozás és freeride síelés híveit Ellmaunál az Intersport Kaiserpark,
Söllben a Wintergarten Snowpark, Westendorf hegyoldalán a híres Boarders
Playgorund várja. Wilder Kaiser-Brixental sípályarendszeren 11 kilométer
szánkópályán is csúszhatunk.

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

____

Szauna
____

Síverseny
____

Kölcsönzés
____

Biztosítás

JELENTKEZÉS
2019.11.30-ig

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

A tábor 20 fő részvételével indul el!
Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Az oktatói gárda beosztása és az oktatásmenete a síiskola vezető feladatköre!
A változtatás jogát fenntartjuk!

utazas@tandtsport.hu
+3670-3760634

SZÁLLÁS
KAISERSTUBE PANZIÓ
A panzió tiroli stílusban épült igazi kis gyöngyszem Söll településen Tirolban, Brixentalban, a legendás Osztrák
Hollywood-ként is emlegetett Kitzbühel szomszédságában. Összes szobája erkéllyel rendelkezik, ahonnan álomszép
panoráma tárul elénk. Az étterem híres kiváló szakácsáról, így az étkezések igazi kulináris élvezetet nyújtanak.
Mindenki megtalálhatja, amire szüksége lehet egy igazi, felejthetetlen kikapcsolódáshoz: a gyerekeknek játszószoba áll
a rendelkezésére, a pihenni vágyó vendégek pedig ellazulhatnak a szaunában. A sífelszereléseknek sí tároló biztosított.
Tàvolság a sípályáktól: Söll Bergbahnen: 2,5 km - 4 perc autóval, Scheffau Bergbahnen: 3,9 km - 5 perc autóval.
A síbusz megálló 2 percre talàlható a panziótól.

Felnőtt
700 €

Junior (17-19)
660 €

Gyerek (14-16)
620 €

Gyerek (12-13)
530 €

Gyerek (7-11)
440 €

Gyerek (3- 6)
350 €

Az ár tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást, 4 napos síbérletet, oktatást, programokat és a foglalási díjat.
A gyermekkedvezmény kizárólag szobánkét 2 teljes árat fizető vendég esetén jár. 3 éves korig ingyenes.
A részvételi díj nem tartalmazza, helyszínen fizetendő:
-

üdülőhelyi díjat: 2,50 €/fő/éj
síbérlet kauciót: 2 €/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

