KATSCHBERG

AJÁNLJUK
KEZDŐ HALADÓ

2022.12.14-18.

Budapest - Katschberg
500 km

Katschi, ahogy a síterepet becézik a Karintia és Salzburg tartomány
határán fekvő sírégió rengeteg meglepetést tartogat a kisgyerekeseknek,
igazi családbarát hely! A hosszú lesiklásokat kedvelőknek a síhinta nyújt
különleges élvezetet. Az összes pálya hóágyúzható, így a hóélmény
garantált. Katschberg szívében, a Köningswiesén a legkisebbek is
használhatják a Mini-Jet liftet. Egy 300 méter hosszú extrém lankás pálya
áll rendelkezésükre, aminek mentén barátságos figurák és lelkesítő
feliratok segítik a lecsúszást.

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

Síoktatás
Családi programok
Wellness
Síverseny

EXTRA KEDVEZMÉNYEK
Ügyfeleinknek az alábbi extra kedvezményeket biztosítjuk a tandtsport
üzletében: 15% vásárláskor, sí és snowboard felszerelés kölcsönzés ill.
szervíz esetén.

Kölcsönzés
Biztosítás

A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a
szettek a túra idején valóban rendelkezésre álljanak!

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!
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A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor
lefoglalni,
mobil: +36 70 376
0660 tel.: +36 1 336 1142 Eng. szám: U-000935
hogy a szettek a túra idején valóban rendelkezésre álljanak!

SZÁLLÁS
Familienhotel Hinteregger ****

PÁLYASZÁLLÁS

Mesés környezetben található színvonalas szálláshely, számtalan
gyerekbarát szolgáltatással, kiváló konyhával, melynek kínálatában a
helyi fogások mellett a nemzetközi konyha kulináris élvezeti ugyanúgy
fellelhetők. Mindez 1.640 méteres magasságban.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, parkoló, WIFI, 6 gyerekjátszó
(pl. biliárd, ping-pong, gyerekmozi, ugrálóvár, kézműves sarok), 1500
m2-es wellness részleg vízi világgal és gyermek medencével: 6 kültéri
és beltéri medence, családi szauna és egyéb szaunák, gőzkabin, infra
kabin, szanárium, pihenőszoba, térítés ellenében masszázs
Elhelyezés: kétágyas 2+2 fős családi szobákban, 2+2 fős, két légteres
családi apartmanokban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, telefon, TV, széf, WiFi,
részben erkély
Ellátás: teljes panzió (büféreggeli, büféebéd, 5-fogásos
menüválasztásos vacsora)

FAMILIENHOTEL HINTEREGGER **** részvételi díjak (fő/turnus)
2022.12.14-18. (5 nap/4 éj)

Gyerek 2 évig (2020-)

Kétágyas szoba

Családi szoba

Családi apartman

-

130 €

130 €

435 €

440 €

Gyerek 3-5 év (2019-2017)
Gyerek 6-13 év (2016-2009)

-

635 €

640 €

Gyerek 14-15 év (2008-2007)

-

785 €

830 €

Junior 16-18 (2005-2004)

-

850 €

895 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

850 €

900 €

950 €

Felnőtt síbérlettel

685 €

735 €

785 €

Felnőtt

465 €

515 €

565 €

A gyermekkedvezmények csak két teljes árat fizető fő után érvényesek!
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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