NASSFELD

AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

2022.01.22-26. I 2022.03.12-16.
PÁLYAADATOK

Budapest - Nassfeld
540 km

Tavaly előtti újdonságunkat nagy örömmel fogadtátok, ezért idén
terveink szerint kétszer is visszatérünk az Ausztria és Olaszország határán
fekvő Nassfeld-re. Itt minden adott, ami egy tökéletes síeléshez
szükséges! A síterep mérete - 110 km! -, változatos nehézségű sípályák,
modern sífelvonók, az egész szezonban kitartó, bőséges hóréteg, és a
magas napsütéses órák száma miatt méltán népszerű. A Franz Ferdinand
Mountain Resort pályaszállásunk is jól vizsgázott, így idén két alkalommal
is vendégeskedünk itt.

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!
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
Franz Ferdinand Mountain Resort

PÁLYASZÁLLÁS

A Franz Ferdinand hotel a karintiai szállások gyöngyszeme. 144
szobával rendelkezik, ebből 60 tágas, egy légterű családi szoba.
Kényelmes és modern berendezéssel, meleg színekkel és letisztult
eleganciával várja vendégeit.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, WiFi, játszószoba, mászófal,
boulder terem, pihenőszoba, sportbolt, darts, biliárdasztal, parkoló,
wellness részleg: finn szauna, gőzfürdő
Szobák felszereltsége: előtérben sítároló, fürdőszoba, TV, WiFi
Elhelyezés: 2 fős "M" szobákban, ill. 2+2 fős "L/ XL" családi szobákban
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vagy menüválasztásos
vacsora)

ÁRAK
FRANZ FERDINAND MOUNTAIN RESORT félpanzióval (fő/turnus)

"M"
kétágyas
szoba
Felnőtt

2022.01.22-26. (5 nap/4 éj)
2022.03.12-16. (5 nap/4 éj)
"M+"
"L" családi
kétágyas
szoba
szoba

"XL" családi
szoba

400 €

420 €

445 €

495 €

Gyerek 6 év alatt (-2016)

-

-

ingyenes

Gyerek 6-13 év (2015-2008)

-

-

160 €

Gyerek 14-18 év (2007-2003)

-

-

290 €

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

KÜLÖN FIZETENDŐ
SÍBÉRLET ÁRAK

4 napos

Gyerek 6 év alatt (-2016)

ingyenes

Gyerek 6-14 év (2007-2015)

106 €

Junior 15-18 év (2006-2003)

157 €

Felnőtt

207 €

OKTATÁS DÍJA
Síoktatás

180 €

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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