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CSALÁDI SÍELÉS 2019 

WEISSBRIACH-NASSFELD 

 

Időpont 1: 2019. január 8-13. (6 nap/5 éj)   
Helyszín: Weissbriach-Gitschtal (Budapesttől 610 km-re) 
 
 

Szobák: 2-5 ágyas családi szobák  
Szobák felszereltsége: zuhanyzó, WC, TV, erkély/ terasz, ágynemű és törölköző biztosított 
Ellátás: félpanzió (ebédre is van lehetőség a hotelben: a’la carte, vagy meleg egytálétel,kb. 5 € /adag ) 
Egyéb: sítároló, cipőszárító, Wifi, Ingyenes síbusz a nassfeldi sípályához 
Szolgáltatások: szauna, parkoló, gyermek játszóház, playstation, biliárdasztal, csocsó, asztalitenisz 
 
 

Weissbriach 1382 méter magas családi kis sípályája közvetlen a hotel mellett, vagy a 110 km-es pályarendszerrel 
rendelkező nassfeldi síterep, mely autóval 20 perc alatt elérhető. De van itt szánkópálya és sífutó pálya is egyaránt. A 
pálya felvonói: 3db húzólift, és egy 50m hosszú varázsszőnyeg. Azok számára, akiknek a Weissbriach pályái túl 
nyugalmasnak bizonyulnak, lehetőségük van Karintia legnagyobb Nassfeld (110km pályarendszer) síparadicsomát is 
célba venni, amely 20 perc autóútra van a hoteltől. Lehetőség van a menetrend szerinti ingyenes síbuszt is igénybe 
venni, megálló 50m-re a szállodától. Aki sí futni szeretne, annak is van kiépített pálya Weissbriachban. 

HOTEL  JUFA +***  | CSALÁDBARÁT PÁLYASZÁLLÁS 

SÍPÁLYÁK  | WEISSBRIACH-GITSCHTAL-NASSFELD 



 

  

 
 

 
Síoktatás: gyermekeknek magyar nyelven közvetlen a szálloda melletti sípályákon napi 2 x 2 órában(mini csoportnak 
napi 2 órában) 
Felnőtt síoktatás: igényelhető napi 2 órában ( 10 Euró/ óra/fő)  
Sífelszerelés: 15 éves korig gyermekeknek az ár tartalmazza | Felnőtteknek 10 €/ nap a helyszínen 
Családi programok: szánkózás, családi társasjátékozás, arcfestés, mozi, korizás a Weissensee-n 
 
 
  
 
A sikolcsonzo.hu budapesti üzleteiben ,,Prima” jeligére 15% kedvezménnyel. 
Bp. Petneházy utca 44. | Bp. XVI. Veres Péter út 93. | Bp. XI. Bartók Béla út 117-121. 
 
 
 
 
MAPFRE MONT BLANC: 3890 Ft/ felnőtt / 5 éj  
MAPFRE ELBRUSZ: 4800 Ft/ felnőtt / 5 éj 
Családi biztosítás köthető, mely minimum 2 felnőtt és 2 gyermek együtt utazása esetén köthető, és maximum 3 
felnőtt és 4 gyermekre érvényes 
 
 
 
 
 
 

SÍOKTATÁS ÉS CSALÁDI PROGRAMOK  

FELSZERELÉS BÉRLÉS MAGYARORSZÁGON  |  

SZOBÁK | CSALÁDBARÁT SZOBÁK 

BIZTOSÍTÁS  |  



 

*a szobákat a távozás napján 10 óráig el kell hagyni, de van csomagmegőrző és zuhanyzási lehetőség is síelés után és 
hazaindulás előtt. 
** kísérő felnőtt, aki nem igényel síbérletet (nagyszülő, baby sitter, stb.)  
A helyszínen fizetendő 1,90 Euró/éj idegenforgalmi adó 17 éves kor felett. 
Ár tartalmazza: szállást, félpanziós ellátást,síbérletet, síoktatást és felszerelést gyermekeknek, családi programokat, 
szauna használatot. Utazás: egyénileg. 
Ebéd: felár ellenében igényelhető ( 5,5 Euró/fő/ alkalom)  
 
 
 
Jól síelőknek/ kalandvágyóknak nassfeldi síbérlet váltható, mely Karintia összes síterepére érvényes. 
A nassfeldi síterepen szervezett oktatás nincs.  

 
 

 
Jelentkezni október 31-ig az I. részlet befizetésével lehet. 
I. részlet: 150 Euró/fő, október 31-ig 
II.részlet: a fennmaradó összeg, december 7-ig 
 
Lemondási díjak: 
Amennyiben az utazás lemondása: 

-          több mint 30 nappal az utazás megkezdése előtt történik, úgy a lemondási díj a részvételi díj 40%-a 
-          az utazás megkezdése előtti a 30. és 14. között történik, úgy a lemondási díj a részvételi díj 70%-a 
-          az utazás megkezdésétől számított 14 napon belül történik, úgy a lemondási díj a részvételi díj 100%-a 

 

A családi síelés minimum 20 fő résztvevő esetén kerül megrendezésre. 
 Információ és jelentkezés irodánkban: +361/240-0562 | +3670/389-4573  |info@primayacht.hu 

 

ÁRAK  5 NAPOS WEISSBRIACHI SÍBÉRLETTEL, GYERMEK SÍOKTATÁSSAL* 

Felnőtt   270 Euró/fő/5 éj - 5 napos síbérlettel , félpanziós ellátással 
Junior ( 2000-2003)                         245 Euró/fő/5 éj  - 5 napos síbérlettel , félpanziós ellátással 
Gyermek ( 2004-2012)             229 Euró/fő/5 éj  - 5 napos síbérlettel , félpanziós ellátással, oktatással 
Kisgyermek ( 4-6,99 éves)             199 Euró/fő/5 éj  - 5 napos síbérlettel , félpanziós ellátással, oktatással 
Kísérő**  239 Euró/fő/5 éj  - síbérlet nélkül,  félpanziós ellátással 

NASSFELDI NAPI SÍBÉRLET FELÁR 

Felnőtt   41 Euró/fő/ 
Junior ( 2000-2003)                         32 Euró/ fő 
Gyermek ( 2004-2012)             21 Euró/ fő 
Kisgyermek ( 4-6,99 éves)             Ingyenes ( szülővel együtt) 

FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK  |  

NASSFELDI SÍBÉRLET  |  
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