SZILVESZTERI AJÁNLATUNK ÚJ HELYSZÍN!
DACHSTEIN WEST 2021.12.28.-2022.01.02.
PÁLYAADATOK

Budapest - Dachstein
West 520 km

Szilveszteri síelésünk helyszíne a Salzburg es Felső-Ausztria határán
található Dachstein-West. lgazi családbarát sícentrum: varázsszőnyeggel
felszerelt tanulópálya, gyerek versenypálya, Rookie park biztosítja
egyszerre a tanulást és a szórakozást a gyerekek számára. A kihívást
keresőknek ajánljuk a 44 km-es Panoronda síszafarit vagy a 67%-os
lejtéséről híres "Wilde Hilde" fekete pályát, de snowpark, sebességmerő
pálya, es funpark is gondoskodik a változatos időtöltésről.

AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

Az elmúlt évben itt is fejlesztettek. A hóágyúkat kiszolgáló Franzalm
víztározóval 4 nap alatt 35 cm alaptakarást tudnak elérni, biztosítva ezzel
a kiváló minőségű hótakarót és a kapcsolatot Gosau-Russbach és
Annaberg között.

SZOLGÁLTATÁSOK:
OKTATÁS (kizárólag utasainknak)
Síoktatás: gyerekeknek, kezdő felnőtteknek napi 2x2 óra, középhaladó,
haladó felnőtteknek napi 1x2 óra. Felnőtt csoportoknál a létszámtól
függően a változtatás jogát fenntartjuk!
Táborainkban 3 év feletti, legalább műanyagpályás foglalkozáson
már részt vett gyermekek oktatását vállaljuk!
A csoportbeosztás, az oktatás szervezése és lebonyolítása a síiskola
határköre.

EXTRA KEDVEZMÉNYEK SPORTBOLTUNKBAN
Utasainknak az alábbi extra kedvezményeket biztosítjuk a tandtsport
üzletében: 15% vásárláskor, 20% sí és snowboard felszerelés kölcsönzés
ill. szervíz esetén.
A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a
szettek a túra idején rendelkezésre álljanak!
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SZÁLLÁS
VITAHOTEL GOSAU ****
A színvonalas szálloda Gosau központjától 4 km-re található. A hotel
komfortos szobákkal, színvonalas wellness-részleggel várja vendégeit.
Fekvés: kb. 2 km-re a Hornspitz felvonótól
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, terasz, WiFi a lobbyban,
fitneszterem, biliárd, ping-pong, játszószoba, sítároló, parkoló,
wellness részleg: finn szauna, infra kabin, tepidárium, merülő
medence, pihenőszoba, fitneszterem, térítés ellenében masszázs
Elhelyezés: egy légterű superior (2+2) szobákban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, minibár, TV, széf,
részben erkély
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vacsora, szilveszterkor
gála vacsora élő zenével)

ÁRAK
VITALHOTEL GOSAU **** félpanzióval (fő/turnus)
2021.12.28.-2022.01.02.
(6 nap/5 éj)
Felnőtt

680 €

Gyerek 6 év alatt (-2016)

45 €

Gyerek 6-11 év (2015-2010)

350 €

Gyerek 12-13 év (2009-2008)

475 €

14 év felett (2007-)

615 €

A gyermekkedvezmények csak két teljes árat fizető fő után érvényesek!
Az árak tartalmazzák az üdülőhelyi díjat.

KÜLÖN FIZETENDŐ
SÍBÉRLET ÁRAK

4 napos

Gyerek 6 év alatt (-2016)

ingyenes

Gyerek 6-15 év (2015-2006)

103 €

Junior 16-18 év (2005-2003)

142 €

Felnőtt

197 €

OKTATÁS DÍJA
Síoktatás

200 €

Az árak tartalmazzák a síbérlet kauciót, mely a bérletpénztárnál
történő leadása után visszajár.

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

Táboraink minimum 40 fő részvételével indulnak el! Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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