LACHTAL
2022.01.12-16. I 2022.02.26-03.02. I 2022.03.12-16.
SNOWBOARD OKTATÁS

A Pasaréti lejtő után bátran nevezhetjük Lachtalt második otthonunknak,
hiszen ide a kezdetek óta évente többször visszatérünk. A változatos és
hóbiztos síterep Budapesttől könnyen megközelíthető. Számos gyermekbarát
szolgáltatást kínálnak az apróságoknak: varázsszőnyeg, kötéllift, miniszlalompálya, színes figurák, hullámpálya, kincskeresés, gyerektaxi. Az
apartmanok közvetlenül a pályák mellett találhatóak, kényelmes pihenést
biztosítanak az egész napi fáradtság után.

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 időpontban: 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!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK SPORTBOLTUNKBAN
Ügyfeleinknek 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
Monarchia Park ****

PÁLYASZÁLLÁS

Szállásunk közvetlenül a pályák mellett található. A hangulatos és modern
apartmanok családok, baráti társaságok számára kiválóan alkalmas.
Szolgáltatások: recepció, étterem, WiFi, játszószoba, csocsó, parkoló,
wellness részleg: medence, finn szauna, aromakabin, infra kabin,
tepidárium. A wellness részleg használata önellátás esetén
9 €/fő/alkalom, 14 éves korig 6 €/fő/alkalom, félpanziós ellátás esetén
ingyenes.
Elhelyezés: 4-6 fős, két légteres apartmanokban (hálószoba franciaágy,
emeletes ágy, nappali kihúzható kanapé)
Apartmanok felszereltsége: felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV,
WiFi, erkély, korlátozottan igényelhető babaágy és etetőszék
Ellátás: önellátás, igény szerint félpanzió

ÁRAK
MONARCHIA PARK önellátással (apartman/turnus)

4-6 fős apartman

2022.01.12-16.
(5 nap/4 éj)

2022.02.26-03.02.
(5 nap/4 éj)

2022.03.12-16.
(5 nap/4 éj)
SNOWBOARD
OKTATÁS IS

596 €

676 €

636 €

Félpanzió felárak (fő/turnus)
Gyerek 3-6 év

Gyerek 7-14 év

Felnőtt

Standard

60 €

92 €

120 €

Exklusiv

68 €

104 €

148 €

Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,50 €/fő/éj (16 év felett), végtakarítás 59 €/apartman,
ágynemű és törölköző szett (KÖTELEZŐ) 10 €/szett, apartman kaució 100 €/apartman.

KÜLÖN FIZETENDŐ
SÍBÉRLET ÁRAK

4 napos

4 napos

4 napos

Gyerek 6 év alatt (-2016) Kaució!

3€

3€

3€

Gyerek 6-15 év (2015-2006)

90 €

90 €

90 €

Junior 16-18 év (2005-2003)

143 €

143 €

143 €

Felnőtt

178 €

178 €

178 €

160 €

160 €

160 €

-

-

220 €

OKTATÁS DÍJAK
Síoktatás
Snowboard oktatás

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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