BAD KLEINKIRCHHEIM I 2023.01.21-25.

PÁLYAADATOK

Budapest - Bad
Kleinkirchheim 500 km
Bad Kleinkirchheim a 103 km-nyi változatos pályarendszerével színtiszta
élmény az egész családnak. A széles, kezdőknek alkalmas pályáktól
egészen a világkupa pályáig mindenki megtalálja a tudásának megfelelő
lejtőt. A lesikláson kívül is számtalan program közül választhatunk:
kidsslope, snowpark, snow tubing, szánkópálya, sífutás, hótalpas túrák,
wellness fürdők. Színvonalas, 4-csillagos pályaszállásunkon minden adott,
ami a feltöltődéshez elengedhetetlen.

SZOLGÁLTATÁSOK:
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!

AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

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

EXTRA KEDVEZMÉNYEK
Ügyfeleinknek az alábbi extra kedvezményeket biztosítjuk a tandtsport
üzletében: 15% vásárláskor, sí és snowboard felszerelés kölcsönzés ill.
szervíz esetén.
A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a
szettek a túra idején rendelkezésre álljanak!

Síoktatás
Családi programok
Wellness

Táboraink minimum 40 fő részvételével indulnak el!
Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
A csoportbeosztás, az oktatás szervezése és lebonyolítása a síiskola
hatásköre! A változás jogát fenntartjuk!

Síverseny
Kölcsönzés
Biztosítás
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SZÁLLÁS
Hotel NockResort ****

PÁLYASZÁLLÁS

A szálloda közvetlenül a sípályáknál fekszik, mely 85 komfortos szobával,
valamint 1000 m2-es színvonalas wellness részleggel várja látogatóit.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, kávézó, vinotéka, WiFi, játszószoba,
ping-pong, csocsó, sítároló, parkoló, wellness részleg: medence,
pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, infrakabin, kneipp medence,
pihenőszoba, fitneszterem, térítés ellenében: szolárium, masszázs,
kozmetika, biliárd, játék automaták. A wellness részleg minden nap 15:0021:00 között tart nyitva.
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, fürdőköpeny, telefon TV,
WiFi, széf, erkély
Elhelyezés: 2-4 ágyas családi szobákban
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vagy menüválasztásos vacsora)

HOTEL NOCKRESORT **** részvételi díjak (fő/turnus)
2023.01.21-25. (5 nap/4 éj)
standard szoba

superior szoba

családi szoba

Gyerek 3-5 év (2019-2017)

-

305 €

305 €

Gyerek 6-11 év (2016-2011)

-

510 €

515 €

Gyerek 12-14 év (2010-2008)

-

555 €

565 €

Gyerek 15 év (2007)

-

615 €

625 €

Junior 16-18 (2006-2004)

-

660 €

670 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

850 €

895 €

910 €

Felnőtt síbérlettel

685 €

730 €

745 €

Felnőtt

500 €

545 €

560 €

A gyermekkedvezmények csak két teljes árat fizető fő után érvényesek! 2 éves korig 90 €/fő fizetendő.
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 a 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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