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      LACKENHOFI SÍELÉS 

Időpont: 2020.02.14-18. (4 éjszaka /5 nap) 
Helyszín: Lackenhof  (Budapesttől 404 km-re) 
Sípálya: Lackenhof síterepe a Kis-Ötscher és Nagy-Ötscher lejtőin található, ideális családi síterep, hangulatos 
zsákfalu. 70 hektáron 8 lift és 19 km-nyi, különböző nehézségi fokozatú pályák állnak a sportbarátok rendelkezésére, 
ahol az újonnan létesített hóágyúk biztosítják a kis Ötscher oldal behavazását.  
A több napos kombi-síkártya összesen 40 km pályarendszerre érvényes Lackenhof illetve Hochkar sípályáin. 
Szállás: 250 méterre a felvonótól 

 
SÍOKTATÁS 

 A pályarendszer síiskolájában magyar oktató várja a gyermekeket , felnőtteket. Jelentkezéskor kérjük jelezze milyen 

oktatást szeretne igénybe venni. 
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PENSION ZUR POST 

A családias panzió, berendezését tekintve egyszerű, de nagyon tiszta és barátságos környezetben várja a síelő 
családokat. Átlagos hóviszonyok mellett, egész a panzióig lehet síelni. 
Elhelyezés: 2-3-4 fős összkomfortos szobák 
Ellátás: félpanzió (büfé reggeli és 3 fogásos vacsora) 
Szolgáltatások: sítároló, ping-pong terem, parkoló.  WiFi és szauna felár ellenében  
 

 
  RÉSZVÉTELIDÍJ 

 

HELYSZÍNEN FIZETENDŐ 

Üdülőhelyi illeték: 1,6 Euro/éj ( 15 éves kor felett) 
Ételérzékenységi felár 5 Euro/fő/nap 
 
 SÍBÉRLET- Lackenhof am Ötscher-re és Hochkar-ra is érvényesek 

Euró/fő Felnőtt (1953-1998) Ifjúsági (1998-2003) Gyermek (2003-2013) 

3 napos 102 Euró 92 Euró 60 Euró 

4 napos 134 Euró 113 Euró 80 Euró 

5 napos 162 Euró 137 Euró 95 Euró 

 
„SCHNEEMANN KARTE”:  4 Euró/ nap a 2010 -2014 évben születetteknek, min. egy teljes árú felnőtt fizető síbérlet 
mellett azonos időtartamra. A bérletek átvételekor a gyermek útlevelének vagy személyi igazolványának 
bemutatása szükséges a síkasszánál. 
   

BIZTOSÍTÁS 

Mapfre síbiztosítás 2 kategóriában irodánkon keresztül köthető. 2 felnőtt és 2 gyermek: 8800 Ft-tól. További árak 

lekérésre 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

Folyamatosan,a részvételi díj 50%-nak fizetésével. 

Bővebb információk, jelentkezés:  Prima Yacht & Holiday Kft. | Szeder Hajnalka: +3670 389 4573 

 

Felnőtt   175 Euró/fő/4 éj - félpanziós ellátással 

Gyermek ( 8-12 éves korig)                         130Euró/fő/4 éj  - félpanziós ellátással 

Gyermek ( 2-8 éves korig)             85 Euró/fő/4 éj  - félpanziós ellátással  

Baba (0-2 éves korig) ingyenes  


