Pályaszállás
____

Síoktatás
____

Teljes ellátás

INNERKREMS

____

2020.03.11-15. (5nap/4éj)

Wellness

Családi síelés – EXTRA kedvezmény 10 éves korig

____

Családi kikapcsolódás Karintia szívében. 4 éjszaka, 4 nap síelés Innerkremsen.

Kölcsönzés

Innerkrems síterep Karintia, Stájerország és Salzburg tartomány találkozásánál
fekszik. Pályáin edzenek a világkupa versenyek legjobbjai is, és magyar
vonatkozású versenyeket is szoktak itt rendezni. A karintiai Innerkrems
sícentrum tökéletes téli üdülést biztosít a gyermekek és szüleik részére. Családi
síközpont Budapesttől mindössze 490 km-re, melyből 420 km autópálya.
Innerkrems egy mesés síparadicsom számos kényelmi előnnyel, ideális a
gyermekes családok részére is. Azon túl, hogy a pályák 1.500-2.200 méter
hóbiztos magasságban terülnek el, a környező csapadékos Nockberge
masszívum is hozzájárul a 100%-os síélményhez, december elejétől április
derekáig.
A legkisebbeket egy mozgószőnyeges kis gyerekpálya várja
közvetlenül a szállodánál, a gyakorlott síelőket pedig számos szűzhavas
lehetőség várja, akik pedig elfáradtak a csúszásban, a szánkópályán vagy
szállodánk szabadidőközpontjában találják meg számításukat.

____

Biztosítás

JELENTKEZÉS
2019.12.30-ig

Síinfó:
Magasság: 1500 - 2200 m
Liftek száma: 8,

2

Sípályák hossza: 36 km,

+36 70 376 0634

Szintkülönbség: 628 m
6

Távolság Budapesttől: 515 km

3,5 km

29 km

utazas@tandtsport.hu

3,5 km

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

Oktatás:
Gyerekeknek napi 2x2 óra, utolsó nap 1x2 óra, felnőtteknek napi 1x2 óra.
Táborainkban 3 év feletti gyermekek oktatását vállaljuk!

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

SZÁLLÁS
HOTEL NOCKALM ****

PÁLYASZÁLLÁS

A Hotel Nockalm egy igazán családcentrikus szálloda Innerkremsen, közvetlenül a sípályánál helyezkedik el. Sífutópályák
és megvilágított szánkópályák is rendelkezésre állnak. Délutáni szórakozási lehetőségek: gyerek játszószoba, ping-pong
asztal, billiárd, csocsó.
Osztrák és nemzetközi ételeket felszolgáló étterem áll rendelkezésre. Az ide látogatókat teljes ellátás: reggeli, ebéd,
délutáni snack és leves valamint 5 fogásos vacsora fogadja. A délután kikapcsolódáshoz kiválló lehetőséget biztosít a 450
nm-es wellness részleg. A szálláson fedett medence, gyerekmedence, szauna, gőzfürdő, infra szauna, pihenőszoba és
fitneszterem található
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, telefon, TV, széf
Elhelyezés: 1 légteres 2-3 fős illetve 2-4 fős szobákban, valamint 2 légteres családi szobákban történik.
Szolgáltatások: sítároló, recepció, bar, léghoki, billiárd, ping-pong asztal, kandalló a közös térben, gyerekjátszó,
szolárium, wellness.

Felnőtt
1 légtérben
860 €

Felnőtt
2 légtérben
950 €

Gyerek 11-15 évig
470 €

Gyerek 10 éves
170 €

Az ár tartalmazza a szállást, teljes ellátást, 4 napos síbérletet, oktatást, wellnesst, és a foglalási díjat.
A gyermekkedvezmény kizárólag szobánként 2 teljes árat fizető esetében jár.
A részvételi díj nem tartalmazza, helyszínen fizetendő:
-

üdülőhelyi díj: 1,95 €/fő/éj (15 év felett),
síbérlet kaució: 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.
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