MURAU - KREISCHBERG
2021.12.11-15.
2022.01.08-12.
2022.02.05-09.
2022.02.26-03.02.
2022.03.17-20.

SNOWBOARD OKTATÁS

TESZTHÉTVÉGE

SNOWBOARD OKTATÁS

TESZTHÉTVÉGE

A magyar síelők által régóta kedvelt murtali sírégió legnagyobb hegye
Kreischberg, mely a Snowboard és Sí Országos Bajnokság állandó helyszíne, de
adott már otthont a Sí és Snowboard Freestyle Világbajnokságnak is.
Családias, könnyen átlátható pályarendszere mindenféle nehézségű pályákat
tartogat számunkra.
Partnerünk a pandémia időszaka alatt sem tétlenkedett, belekezdett
történetének
legnagyobb
volumenű
fejlesztésébe,
melynek
eredményeképpen az idei szezontól kezdve a völgyből induló korábban 6
személyes kabinos felvonót 10 fősre cserélték. Így a vendégek még rövidebb
várakozási
idővel,
gyorsabban
juthatnak
fel
a
hegyre.
Gasztronómia terén is fejlődött a régió az lemúlt években, a csúcson a korábbi
Kreischberg Schirmbar helyén modern, rendkívül komfortos EAGLE Panoráma
Éttermet építettek, mely kiváló konyhával, 200 fős benti, 180 fős teraszos
férőhellyel, valamint bárral várja a megpihenni vágyókat.

Táboraink minimum 40 fő részvételével indulnak el! Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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SZOLGÁLTATÁSOK
OKTATÁS (kizárólag utasainknak)
Síoktatás: gyerekeknek, kezdő felnőtteknek napi 2x2 óra, középhaladó, haladó felnőtteknek napi 1x2 óra, haza utazás
napján délelőtt 1x2 óra. Felnőtt csoportoknál a létszámtól függően a változtatás jogát fenntartjuk!
Snowboard oktatás a megjelölt időpontokban: gyerekeknek, felnőtteknek napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt
1x2 óra. A középhaladó, haladó felnőttek oktatása összevont csoportokban történik. A fenti csoportok elindításához 4,
azonos tudásszinttel rendelkező tanítvány jelentkezése szükséges. Kisebb létszám esetén 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 hatásköre!

SÍ ÉS SNOWBOARD TESZT a megjelölt időpontokban
Utasainknak a megjelölt időpontokban a tandtsport jóvoltából ingyenes sí és snowboard tesztet biztosítunk a tábor
ideje alatt. A tesztsátrunkat a kabinos felvonó felső állomásánál találjátok majd. A teszthez igazolvány letét szükséges!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK SPORTBOLTUNKBAN
Utasainknak az alábbi 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!

SZÁLLÁSOK
Club Hotel am Kreischberg ****

PÁLYASZÁLLÁS

A szálloda a kreischbergi sífelvonótól kb. 150 méterre található. Az
elhelyezés turnustól függően vagy az 5. épületben található szobákban,
vagy az 1-4. épületben található 2-4 fős apartmanokban történik.
Szolgáltatások: recepció, étterem, WiFi, fitneszterem, biliárd, csocsó,
játszószoba, sítároló, parkoló, kültéri játszótér, wellness részleg: szauna,
infra szauna, gőzfürdő, merülő medence, térítés ellenében pezsgőfürdő.
A wellness részleghez a szobáktól a házon belül nincs közvetlen átjárás és
minden nap 15:00-21:00 között tart nyitva.
Elhelyezés: 2 ágyas és galériás 4 ágyas szobákban, ill. két fős,
pótágyazható és négy fős, két légteres apartmanokban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, telefon, TV, WiFi, széf
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vacsora)
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Ferienpark Kreischberg by Alps Resorts
Több épületből álló színvonalas apartmanfalu, mely a kabinos felvonótól
kb. 300 m-re található. Az üdülőfalu modern, jól felszerelt apartmanokat
kínál.
Szolgáltatások: a főépületben recepció, étterem, bár, WiFi, játszószoba,
csocsó, ping-pong, parkoló, wellness részleg: medence, gyerek medence,
finn szauna, aroma kabin, pihenőszoba, térítés ellenében: szolárium,
masszázs. A wellness részleg minden nap 15:00-20:00, a medence
8:00-20:00 között tart nyitva.
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban, 3-4 fős galériás, vagy két légteres
apartmanokban, illetve 4-5 fős, kétszintes, két légteres családi
apartmanokban
Apartmanok felszereltsége: konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, WiFi,
széf, erkély, igényelhető babaágy (15 €/turnus)
Ellátás: önellátás

ÁRAK
FERIENPARK KREISCHBERG önellátással (apartman/turnus)
2021.12.11-15.*
(5 nap/4 éj)
SNOWBOARD
OKTATÁS IS
TESZTHÉTVÉGE

2022.01.08-12.
(5 nap/4 éj)

2022.03.17-20.
(4 nap/3 éj)

2-3 fős stúdió (Garconniere 30m2)

304 €

336 €

262 €

3-4 fős apartman (Maisonette 45m2)

416 €

456 €

352 €

4-5 fős apartman (Familienapp. 55m2)

476 €

516 €

407 €

-

456 €

-

3-4 fős apartman (Troadkasten 41m2)

456 €

496 €

392 €

4-5 fős apartman (Troadkasten 49m2)

496 €

-

-

2-4 fős apartman (Dorfapp. 35m2)

Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,50 €/fő/éj (15 év felett), végtakarítás 60/75/85 €/apartman,
ágynemű és törölköző szett (KÖTELEZŐ) 13,90 €/szett, kisállat (foglaláskor jelezni): 12 €/nap,
apartman kaució 100/200 €/apartman.
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CLUB HOTEL AM KREISCHBERG félpanzióval (fő/turnus)
2021.12.11-15.*
(5 nap/4 éj)
SNOWBOARD
OKTATÁS IS
TESZTHÉTVÉGE

2022.01.08-12.
(5 nap/4 éj)

2022.02.05-09.
(5 nap/4 éj)
SNOWBOARD
OKTATÁS IS
TESZTHÉTVÉGE

2022.02.26-03.02.
(5 nap/4 éj)

2022.03.17-20.*
(4 nap/3 éj)

ELHELYEZÉS

SZOBA

SZOBA

SZOBA

2/4 FŐS
APARTMAN

2/4 FŐS
APARTMAN

Felnőtt

300 €

340 €

390 €

410/480 €

250/300 €

Felnőtt 3-4. ágyon

240 €

250 €

250 €

210 €

150 €

Gyerek 6 év alatt (-2016)

ingyenes

Gyerek 6-13 év (2015-2008)

160 €

170 €

170 €

190 €

130 €

Junior 14-18 (2007-2003)

210 €

220 €

230 €

200 €

140 €

Az árak tartalmazzák az idegenforgalmi adót.

KÜLÖN FIZETENDŐ
SÍBÉRLET ÁRAK

4 napos

4 napos

4 napos

4 napos

3 napos

Gyerek 6 év alatt (-2016)
Kaució!

3€

3€

3€

3€

3€

Gyerek 6-15 év (2015-2006)

90 €

100 €

100 €

100 €

69 €

Gyerek 6-15 év (2015-2006)
bérlet akció keretében Kaució!

3€

-

-

-

3€

Junior 16-18 (2005-2003)

142 €

158 €

158 €

158 €

108 €

Felnőtt

177 €

196 €

196 €

196 €

135 €

OKTATÁS DÍJAK
Síoktatás

180 €

170 €

210 €

170 €

130 €

Snowboard oktatás

240 €

-

280 €

-

-

*: a megjelölt időpontokban felnőtt síbérlet vásárlása esetén a gyermek bérlet ingyenes!
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.
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