NASSFELD
2023.01.28-02.01.* I 2023.03.11-15.

PÁLYAADATOK

Budapest - Nassfeld
540 km

Nassfeld népszerűsége töretlen, ezért idén 2 időpontban látogatunk ide.
Legyen szó sízésről, snowboardról, pihenésről vagy családi mókázásról, 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.

SZOLGÁLTATÁSOK:

AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

OKTATÁS
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 változás 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 változás jogát fenntartjuk!

Síoktatás

Táborainkban 3 év feletti, legalább műanyagpályás foglalkozáson
már részt vett gyermekek oktatását vállaljuk!

Családi programok

EXTRA KEDVEZMÉNYEK

Síverseny

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

Kölcsönzés

Wellness

Biztosítás

A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a
Táboraink
40 főrendelkezésre
részvételévelálljanak!
indulnak el! Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
szettek
a túraminimum
idején valóban

A csoportbeosztás, az oktatás szervezése és lebonyolítása a síiskola hatásköre! A változás jogát fenntartjuk!
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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, 140 m2 játszószoba,
mászófal, boulder terem, pihenőszoba, sportbolt, darts, biliárdasztal,
parkoló, wellness részleg: bel-, és fűtött kültéri medence, finn szauna,
2 gőzfürdő, 130 m2 fitness terem. A wellness részleg minden nap
15:00-21:00 tart nyitva.
Szobák felszereltsége: előtérben sítároló, fürdőszoba, TV, széf, WiFi
Elhelyezés: 2 fős "M+" szobákban, ill. 2+2 fős "L/ XL" családi szobákban
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vacsora)

FRANZ FERDINAND MOUNTAIN RESORT részvételi díjak (fő/turnus)
2023.01.28-02.01. (5 nap/4 éj)*

2023.03.11-15. (5 nap/4 éj)

Kétágyas
szoba

L családi
szoba

XL családi
szoba

Kétágyas
szoba

L családi
szoba

XL családi
szoba

Gyerek 3-5 év (2019-2017)

-

480 €

500 €

-

470 €

485 €

Gyerek 6-14 év (2016-2008)

-

585 €

600 €

-

575 €

590 €

Gyerek 15-18 év (2007-2004)

-

640 €

660 €

-

630 €

650 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

930 €

965 €

1 020 €

905 €

935 €

990 €

Felnőtt síbérlettel

755 €

790 €

845 €

730 €

760 €

815 €

Felnőtt

560 €

595 €

650 €

535 €

565 €

620 €

*: a megjelölt időpontban snowboard oktatást is biztosítunk, melynek felára 85 €/fő.
A gyermekkedvezmények csak két teljes árat fizető fő után érvényesek!
Az ár tartalmazza: szállás ellátással, idegenforgalmi adó, 4 napos síbérlet, síbérlet kaució,
gyerekeknek síoktatás, programok.
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MNB napi középárfolyama mérvadó.
Mivel a számítás alapjául szolgáló tényezők (infláció, energiaárak stb.) változása nem becsülhető, utazás előtt szükség lehet az árak
aktualizálására. Az árváltozás jogát tehát indulás előttig fenntartjuk!
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