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CSALÁDI SÍELÉS 2016
WEISSBRIACH-NASSFELD

Időpont: 2016. január 5-9. (5 nap/4 éj) | vagy 2016. január 5-10. (6 nap/ 5 éj)
Helyszín: Weissbriach-Gitschtal (Budapesttől 610 km-re)
HOTEL JUFA****

| CSALÁDBARÁT PÁLYASZÁLLÁS

Szobák: 2-4 ágyas és családi szobák (max.5 fő)
Szobák felszereltsége: zuhanyzó, WC, TV, erkély/ terasz, ágynemű és törölköző biztosított
Ellátás: félpanzió (ebédre is van lehetőség a hotelben: salátabüfé+1 meleg egytálétel,ár: gyermek 3,7€ felnőtt: 4,7€ )
Egyéb: sítároló, cipőszárító, Wifi, Ingyenes síbusz a Nassfeldi sípályához
Szolgáltatások: szauna, parkoló, gyermek játszóház,playstation, biliárdasztal, csocsó, asztalitenisz, léghoki
SÍPÁLYÁK

| WEISSBRIACH-GITSCHTAL-NASSFELD

Weissbriach 1382 méter magas családi kis sípályája. De van itt szánkópálya és sífutó pálya is egyaránt. A pálya
felvonói: 3db húzólif, 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.
SÍOKTATÁS WEISSBRIACHON | GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK
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Gyermekeknek magyar nyelven közvetlen a szálloda melletti sípályákon napi 2 x 1,5 óra.
Felnőtteknek a nap végén a gyermekek után 1 óra ingyenes oktatás.
Snowboard oktatás gyermekeknek: közvetlen a szálloda melletti pályán 6 éves kortól, délelőtt 2 órában.
CSALÁDI PROGRAMOK

Ingyenes programok: arcfestés, társasozás, családi vetélkedők, wellnessezés, korcsolyázás a közeli Weissensee-n.
Opcionálisan: forralt borozás tábortűz mellett, éjszakai szánkózás
ÁRAK | 2016. január 5-9.*
Felnőtt /4 napos weissbriachi síbérlettel /
240 Euró/fő/4 éj
Felnőtt /4 napos nassfeldi síbérlettel /
330 Euró/fő/4 éj
Felnőtt /síbérlet nélkül /
199 Euró/fő/4 éj
Gyermek (2001-2009) /4 napos weissbriachi síbérlettel/
190 Euró/fő/4 éj
Gyermek (2001-2009) /4 napos nassfeldi síbérlettel /
220 Euró/fő/4 éj
Gyermek ( 2009-2011) /4 napos weissbriachi síbérlettel/
165 Euró/fő/4 éj
Gyermek ( 2009-2011) /4 napos nassfeldi síbérlettel /
180 Euró/fő/4 éj
Gyermek ( 2011 után születettek)
ingyenes
*a szobákat a távozás napján 10 óráig el kell hagyni, de van csomagmegőrző és zuhanyzási lehetőség is síelés után és
hazaindulás előtt.
+ 1 nap /január 05-10./ Aki szeretné még egy éjszakával meghosszabbítani a vakációt, akkor annak felára:
40 Euro/ fő/ felnőtt | Gyermek (2001-2009) 35 Euro/fő/éj | Gyermek ( 2009-2011) 30 Euró/ fő/éj
Ár tartalmazza: szállást, ellátást, idegenforgalmi adót és a csomagban megjelölt síbérletet
OKTATÁS ÁRAK | a síoktatás csak a weissbriachi pályán van
4 napos síoktatás
4 napos snowboard oktatás

60 Euró/fő/4 nap
50 Euró/fő/4 éj

Jelentkezési határidő: 2015. november 13-ig a részvételi díj 50%-nak befizetésével
II. részlet fizetési határideje: 2015. december 18-ig
A programot minimum 20 fő részvétele esetén indítjuk.

