Síoktatás
____

PRABICHL- GYEREKTÁBOR
2019.12.19-23. (5nap/4éj)
Az Alpenklub Panzió Steiermark tartomány érintetlen környezetében, a präbichli sí
és rekreációs központ szívében, 2000 méter magas hegyek ölelésében 1225 méterrel
a tengerszint felett fekszik. A teraszról lélegzetelállító kilátás nyílik az előttünk
tornyosuló 1911 méter magas Polster csúcsra.
Szülői kíséret nélküli tábor a nagyobb, önállóbb gyerekek részére! Decemberi
időpont választásunk legfőbb oka, hogy a Karácsony előtti napokban a szülők
nyugodtan és kényelmesen tudjanak készülni az Ünnepekre. Míg ők vásárolnak,
készülődnek, sütnek és főznek, mi a gyerekekkel felfedezzük Präbichl csodálatos
havas lejtőit, bebarangoljuk az egész sípálya rendszert. A tábor remek lehetőség
azoknak a régebbi tanítványainknak, akik esetleg úgy érzik, kinőtték a műanyag
sípályát és szívesen síelnének a már jól megismert, megkedvelt oktatókkal vagy
azoknak, akik szeretnék profi segítséggel felfrissíteni sítudásukat, tökéletesíteni
technikájukat. Természetesen új jelentkezőket is várunk, akik elmúltak nyolc évesek,
már voltak szülő nélkül „ott alvós” táborban, önállóak és középhaladó vagy haladó a
sí tudásuk.
A legközelebbi sípálya a 4-es tanuló pálya felső állomása (kék pálya). Lenn, e pálya
mellett üzemel a varázsszőnyeg felvonó, a kisebbek részére. Itt van egy „fun slope”
park, ahol kiépített ugratók, alagutak, és buckás pályarész is található. Aki pedig csak
szánkózna az egy 1 km hosszúságú kivilágított lejtőn kipróbálhatja tudását.
A fentiekből is látszik, hogy a szálláshely ideális kiindulópont kicsik és nagyok, profik
és amatőrök, iskolai csoportoknak.
Oktatás: Délelőtt, délután 2x2 óra, de természetesen folyamatosan felügyelet
mellett vannak a gyermekek. Próbáljuk kimaxolni a napot.
Síinfó: Az „ALPENKLUB" pályaszállásként üzemel, ami azt jelenti, hogy az ajtóból
kilépve szinte már a lesiklópályán érezhetjük magunkat.
Sípályák hossza: 20 km, 6 km kék, 11 km piros, 3 km fekete
Liftek száma: 5, 2 ülős, 3 húzós

Jelentkezés 40% előleg befizetésével válik érvényessé.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Snowboard oktatás
____

Teljes ellátás
____

4 napos síbérlet
____

Programok
____

Verseny

JELENTKEZÉS
+3670-376-0638
utazas@tandtsport.hu

SZÁLLÁS
ALPENKLUB Sport Panzió
Az ALPENKLUB Sport Panzió Präbichl hegyei között megbújva gyönyörű környezetben várja az aktívan és a passzívan
kikapcsolódni vágyókat.
A 3 emeletes panzió közvetlen a sípályánál helyezkedik el. Standard szobák a második és harmadik emeleten
találhatóak, emeletes ággyal, és saját zuhanyzóval (4 és 6 férőhelyes). Ezen kívül egy két hálószobás 8 fős (franciaágy +
emeletes ágy), egy fürdőszobával és konyhával felszerelt apartman található.
A panziónak fűtött sí tárolója és csocsóval, dartsszal valamint ping-pong asztallal felszerelt közösségi helyisége is van. Ha
szükséges az étterem nagysága és technikai felszereltsége lehetővé teszi különböző programok lebonyolítását.

Junior 16-18 évig
415 €

Gyerek 6-15
380 €

Gyerek 6 év alatt
310 €

Az ár tartalmazza a szállást, teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora),
4 napos síbérletet, oktatást, egész napos felügyeletet.
A buszos utazás díja 15 000-30 000 Ft/fő között alakul,
mely függ a csoport létszámától, illetve a szükséges busz méretétől.
A részvételi díj nem tartalmazza:
-

üdülőhelyi díjat: 1,50 €/fő/éj (15 év felett),
ágyneműt hozni kell! (helyszínen igényelhető 10 €/fő)
síbérlet kauciót: 3 €/bérlet (mely a kasszánál a sértetlen kártya leadása után visszajár)
utazás költségeit (buszos utazás: Pontos árat csak a létszám ismeretében tudunk mondani!)
sí biztosítás (irodánkban kedvezményesen köthető)

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