Síoktatás
____

MURAU-KREISCHBERG

Családi programok
____

2020.01.11-15. (5nap/4éj)

Wellness

Családi síelés

____

Kapcsolódj ki velünk
sípályarendszeren.

a

Magyarországról

pár

óra

alatt

elérhető

Síverseny

Kreischberg hegyoldalára a völgyből induló felvonóval juthatunk fel, majd
továbbhaladva a modern 10 személyes kabinnal érhetjük el a csúcsot. Itt
található Stájerország leghosszabb (3,7 km) kabinos felvonója, mely két
szakaszon 903 m szintkülönbséget tesz meg, és egy óra alatt 1 800 személyt
képes szállítani, valamint a tartomány legnagyobb területű (250 000 m2)
víztározója, melyből a korszerű hóágyúkat táplálják. A legmagasabb pont a
2.118 méter magas Rosenkranzhöhe, melyet kétüléses és húzós felvonókkal
érhetünk el. Kreischberg széles pályái kiválóan alkalmasak a carving technika
gyakorlására. A kicsiknek számos attrakcióval (snow tubing, dinópark,)
igyekeznek színesebbé tenni a síelést. 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.
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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, 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!
Táborainkban 3 év feletti gyermekek oktatását vállaljuk!

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

SZÁLLÁSOK
FERIENPARK KREISCHBERG
Több épületből álló színvonalas apartmanfalu, a kabinos felvonó aljától kb. 300 m-re. A szálláskomplexum St. Lorenzen
településhez tartozik, mely különböző méretű színvonalas apartmanokat kínál. Önellátás, igény szerint félpanzió
(büféreggeli, 3-fogásos menüválasztásos vacsora).
Apartmanok felszereltsége: konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, Wifi, széf, erkély. A szálláskomplexum 3, 4, 5 fős
apartmanokból áll.
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban, 3-4 fős galériás, vagy két légteres apartmanokban, illetve 4-5 fős, kétszintes, két légteres
családi apartmanokban
Szolgáltatások: a főépületben étterem, Wifi, gyermekszoba, medence, gyerek medence, finn szauna, aroma kabin,
pihenőszoba, csocsó, ping-pong asztal található. Térítés ellenében: szolárium, masszázs, babaágy (15€/ turnus.
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- ALPIN CENTER ÉPÜLETE
A szálloda a kreischbergi sífelvonó völgy állomásától alig 170 méterre található. Az 5. épületünkben, melyek modern és
egyszerű berendezése baráti társaságoknak, családoknak tökéletesen megfelel. A hotel saját étteremmel és sítárolóval
rendelkezik. Kizárólag „csak” szobák, tehát nincs konyhai felszerelés.
Szobák felszereltsége: 2 és 4 fő részére alkalmasak és szinte mind bővíthetőek további ágyakkal, akár felnőttek számára
is. Ezen szobákat az 5. épületünkben találják. Szállodaszobákk felszereltsége a következőképp alakul: fürdőkád vagy
tusoló,TV, Wifi, kis hűtőszekrény, hajszárító, telefon, szobaszéf. A többágyas szobák egy légterűek, galériás kialakításúak.
Elhelyezés: 2 ágyas szoba, 4 ágyas – galériás szoba.
Szolgáltatások: Díjmentes parkolóhelyet és WiFi -hozzáférést kínálnak. A főépület wellness részlege használható,
melyhez házon belül nincs közvetlen átjárás. A szálloda wellness részlege minden nap 15:00 – 21:00 között szaunával és
infraszaunával, gőzfürdővel, hideg vizes merülő medencével és zsetonnal üzemelő pezsgőfürdővel vár minden vendéget.
Fitneszterem, biliárd, csocsó asztal, kültéri játszótér és számos szabadidős tevékenységet kínáló játékszoba. Díjmentes
parkolóhelyet és WiFi-hozzáférést kínálnak.

Felnőtt
570 €

Junior 14-18 évig
480 €

Gyerek 6-14 évig
370 €

Gyerek 6 év alatt
160 €

Felnőtt
Az ár tartalmazza
a€
szállást, félpanziós ellátást (büféreggeli és büfévacsora ital nélkül), 4 napos síbérletet, oktatást,
335
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.
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

