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ERDÉLYI HÓSZÁN TÚRA 
 
Időpontok:     2020. január 3-5, január 13-15. 
    2020. február 3-5, február 28-március 1. 
Helyszín:    Bihar-hegység (Románia,Erdély) 
Távolság Budapesttől:   400km 
Hotel:     Iadolina Hotel 3*  
Elhelyezés:    2 ágyas szobákban (egy ágyas felár kérhető) 
Ellátás:    félpanzió/ teljes ellátás 
 
A Bihar-hegység vagy Bihari-havasok az Erdélyi-középhegység észak-déli irányú központi hegytömbje. 
Ezen mészkőhegység mindenféle szépséggel rendelkezik amivel egy ilyen hegység  csak rendelkezhet. 
A felszínen vad hegyi patakok, vízesések, víznyelők, szűk szurdokok, a mélyben hatalmas barlangok 
találhatóak. A változatos felszín és a gyönyörű erdők mesebeli hangulatot kölcsönöznek a tájnak 
télen és nyáron is. A területnek saját gasztronómiája és „italkultusza” is van.   

Biharfüred   (Stana de Vale), ahol a túra alatt a szállás is található, különleges tisztaságú, ózondús 
levegőjű klimatikus gyógyhely. A település a minden oldalról magas hegyekkel zárt, szélvédett Jád 
völgyben helyezkedik el, és számos látványos túraútvonal indul innen. Nevezetessége a Csodaforrás 
(Izvorul Minunilor), amely a Jád forrása és a nép gyógyhatást tulajdonított 5,5 C fokos vizének. 
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HOTEL  
Iadolina Hotel  Biharfüred (Stana de Vale) hegyvidéki üdülőtelep központjában található, a sípályától 
300 m távolságra.  
Szobák: 2-4 ágyas szobák ( egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető) 
Szolgáltatások: konferencia terem 60 férőhellyel, szauna, fitness terem, erdélyi jakuzzi 
 

 
 

 A/ PROGRAMTERV  
 
Érkezés napja 

 szobák átvétele 17.00-tól 
 vacsora pálinkakóstolóval (opcionális) 

1. nap 

 reggeli a hotelben 

 10-16.00 motoros szánozás (felkészítéssel, oktatással együtt) 

 ebéd 14.00 a hegyekben 

 délutáni szánozás 

 csendes pihenő, vagy szaunázás, erdélyi jakuzzizás 

 18.00 vacsora 

 20.00 lézerharc a hotel udvarán / igény szerint éjszakai motoros szánozás 19.00-21.00 

 21.00 élményfeldolgozás 
2. nap 

 reggeli a hotelben 

 11-16.00 motoros szánozás ebéddel a hegyen 

 hazautazás 
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B/ PROGRAMTERV  
Érkezés napja 

 szobák átvétele 17.00-tól 
 vacsora pálinkakóstolóval (opcionális) 

1. nap 

 reggeli a hotelben 

 10-16.00 motoros szánozás (felkészítéssel, oktatással együtt) 

 ebéd 14.00 a hegyekben 

 délutáni szánozás 

 csendes pihenő, vagy szaunázás, erdélyi jakuzzizás 

 18.00 vacsora 

 20.00 lézerharc a hotel udvarán  

 21.00 élményfeldolgozás 
2. nap 

 reggeli a hotelben 

 11-16.00 motoros szánozás ebéddel a hegyen 

 csendes pihenő, vagy szaunázás, erdélyi jakuzzizás 

 igény szerint éjszakai motoros szánozás 19.00-21.00 

 grillvacsora 
3. nap  

 reggeli a hotelben 

 hazautazás 
 

Fakultatív programok: síelés a szálloda családi sípályáján, szánkózás, snowtubezás épített pályán 
felvonóval .  
 
A/ PROGRAM RÉSZVÉTELI DÍJAI | 2 ÉJSZAKA  
Részvételi díj motoros szán vezetőként : 204.000 Ft / fő/2 éj teljes ellátással 
Részvételi díj motoros szán utasként: 89.000 Ft / felnőtt/ 2 éj teljes ellátással 
80.000 Ft / gyermek / 2 éj ( 6-16 éves korig) 
Részvételi díj kísérőként ( nem szánozik) : 40.000 Ft / felnőtt/ 2 éj félpanzióval   
30.000 Ft/ gyermek / 2 éj félpanzióval (4-14 éves korig) 
 

B/ PROGRAM RÉSZVÉTELI DÍJAI | 3 ÉJSZAKA  
Részvételi díj motoros szán vezetőként : 224.000 Ft / fő/3 éj teljes ellátással 
Részvételi díj motoros szán utasként: 109.000 Ft / felnőtt/ 3 éj teljes ellátással 
98.000 Ft / gyermek / 3 éj ( 6-16 éves korig) 
Részvételi díj kísérőként ( nem szánozik) : 60.000 Ft / felnőtt/ 3 éj félpanzióval 
45.000 Ft/ gyermek / 3 éj félpanzióval (4-14 éves korig) 
 
Az ár tartalmazza: szállást,megjelölt ellátást, hószánokat üzemanyaggal túravezetővel, éjszakai 
lézerharcot, 1 alkalmas éjszakai hószán túrát, biztosítást. 
Ár nem tartalmazza: utazást, opcionális programokat, melyek a helyszínen fizetendőek. 
 
JELENTKEZÉS 
Október 25-ig a részvételi díj 40%-nak befizetésével.  
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