MARIBOR-POHORJE (SLO)
2022.02.10-14. (5 nap, 4 éj, 4 sínap)
PÁLYAADATOK
Budapest Maribor 350 km
Pályahossz: 41,50 km,
23,5 km kék, 13,5 km piros,
5 km fekete
A hazánkhoz legközelebb eső szlovén sícentrum a Pohorje hegységben,
Maribor - Szlovénia második legnagyobb városa - felett található. A
pályarendszer két fő részre tagolódik: a keleti Bolfenk és a nyugati Areh. A két
rész között javarészt csákányos liftekkel és kék jelzésű erdei lejtőkön csúszva
lehetséges az átjutás, vagy a rendszeres időközönként közlekedő síbusszal
(menetideje kb. 15 perc).

Liftek száma:22,
kabinos: 1, ülős: 5, húzós: 16
AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

A sírégió érdekessége az 5 km-es, 700 méter szintkülönbségű éjszakai pálya,
amely Európa leghosszabb kivilágított sípályája, amely kedvező időjárási
körülmények között szerdától-szombatig üzemel! Januárban FIS futamot is
szoktak itt rendezni. A lejtők jelentős része hóágyúzott, amik 100 napon
keresztül garantálják Maribor lejtőin a biztos havat, az alacsony tengerszintfeletti magasság ellenére is!
Maribor egyik nagy előnye, hogy síelés után nem áll meg az élet! A 110 fős
városban szinte pezsgő az éjszaki élet. Érdemes esténként akár egy sétára
ellátogatni a belvárosba, vagy beülni egy étterembe, vagy vinotékába. Az
éjszakai élet kedvelői pedig péntek és szombat esténként garantáltan találnak
nyüzsgő bárokat és szórakozóhelyeket!

SZOLGÁLTATÁSOK:
OKTATÁS
Napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra.
Táborainkban 3 év feletti, legalább műanyagpályás foglalkozáson
már részt vett gyermekek oktatását vállaljuk!

Síoktatás
Családi programok
Wellness
Síverseny

EXTRA KEDVEZMÉNYEK
Ügyfeleinknek az alábbi extra kedvezményeket biztosítjuk a tandtsport
üzletében: 15% vásárláskor, 20% sí és snowboard felszerelés kölcsönzés ill.
szervíz esetén.

Kölcsönzés
Biztosítás

A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a szettek a
túra idején rendelkezésre álljanak!

A tábor minimum 25 fő részvételével indul! Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
A csoportbeosztás, az oktatás szervezése és lebonyolítása a síiskola hatásköre! A változtatás jogát fenntartjuk!
A sífelszereléseket érdemes már az előleg
befizetésekor lefoglalni, hogy a
1024 Budapest, Lövőház u. 16/A. www.tandtsporttravel.hu e-mail: utazas@tandtsport.hu
szettek a túra idején valóban rendelkezésre
álljanak!
mobil: +36
70 376 0660 tel.: +36 1 336 1142 Eng. szám: U-000935

SZÁLLÁS
Hotel & Family Apartments Bolfenk****

PÁLYASZÁLLÁS

Megelevenedik a mesébe illő táj! Örökzöld fák között megbújó, alpesi
faház stílusú szálloda világos és tágas szobákkal, ízletes konyhával,
kényeztető wellness szolgáltatásokkal.
Szolgáltatások: recepció, étterem, parkoló, medence, törökfürdő, finn
szauna, aroma kabin, hamam szauna, gőzfürdő, kneipp-medence,
tepidárium, pihenőszoba. A medence részleghez ingyenes a belépés, a
spa centerbe térítés ellenében lehet belépni (21 €/fő).
Elhelyezés: kétágyas, pótágyazható szobákban, 4-5 fős, két légteres
apartmanokban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, TV, WiFi, részben erkély
Ellátás: szobáknál félpanzió, apartmanoknál önellátás vagy félpanzió

HOTEL BOLFENK félpanzióval (fő/turnus)
2022.02.10-14.
Felnőtt

330 €

Gyerek 3-12 év (2018-2009)

240 €

Gyerek 13-18 (2008-2003)

330 €

A gyermekkedvezmények két teljes árat fizető fő után érvényesek!
Az árak tartalmazzák az idegenforgalmi adót.

APARTEMENT BOLFENK önellátással (ap./turnus)
2022.02.10-14.
4-5 fős apartman

780 €

ELLÁTÁS ÁRAK (fő/turnus)

REGGELI

FÉLPANZIÓ

Gyerek 2-12 év (2019-2009)

24 €

64 €

Felnőtt

36 €

96 €

Az árak tartalmazzák az idegenforgalmi adót és a végtakarítást.

KÜLÖN FIZETENDŐ
SÍBÉRLET ÁRAK

4 napos

Gyerek 6 év alatt (-2015)

ingyenes

Gyerek 6-14 év között (2015-2007)

69 €

Junior 15-18 (2006-2003)

101 €

Felnőtt

118 €
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank
napi valuta eladási árfolyam a mérvadó.

OKTATÁS DÍJA
Síoktatás

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

130 €
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