MURAU - KREISCHBERG
2022.12.09-13. I 2023.01.06-10. I
2023.02.03-07. 2023.02.24-28. I 2023.03.17-21.

A magyar síelők által régóta kedvelt murtali sírégió legnagyobb hegye
Kreischberg, mely az Országos Sí és Snowboard Bajnokság rendszeres
házigazdája, de adott már otthont a Sí és Snowboard Freestyle
Világbajnokságnak is. Családias, könnyen átlátható pályarendszere
mindenféle nehézségű pályákat tartogat számunkra.
Partnerünk a pandémia időszaka alatt sem tétlenkedett, megvalósította
történetének legnagyobb volumenű fejlesztését, melynek eredményeképpen
a völgyből induló korábbi 6 személyes kabinos felvonót egy
10 személyesre cserélték, valamint korszerűsítették a liftállomásokat is. Így a
vendégek még rövidebb várakozási idővel, gyorsabban juthatnak fel a hegyre.
Gasztronómia terén is fejlődött a régió az elmúlt években, a csúcson a korábbi
Kreischberg Schirmbar helyén modern, rendkívül komfortos EAGLE Panoráma
Éttermet építettek, mely kiváló konyhával, 200 fős benti, 180 fős teraszos
férőhellyel, valamint bárral várja a megpihenni vágyókat. Mi már teszteltük,
nyugodt szívvel ajánljuk mindenkinek.

Síoktatás
Családi programok
Wellness
Síverseny
Kölcsönzés
Biztosítás

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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SZOLGÁLTATÁSOK
OKTATÁS
Síoktatás: 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!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK
Ügyfeleinknek az alábbi kedvezményeket biztosítjuk a tandtsport üzletében: 15% vásárláskor, sí és snowboard felszerelés
kölcsönzés ill. szervíz esetén.
A sífelszereléseket érdemes már az előleg befizetésekor lefoglalni, hogy a szettek a túra idején valóban rendelkezésre álljanak!

SZÁLLÁSOK

PÁLYASZÁLLÁS

Club Hotel am Kreischberg ****
A szálloda a kreischbergi sífelvonótól kb. 150 méterre található. Az
elhelyezés turnustól függően vagy az 5. épületben található szobákban,
vagy az 1-4. épületben található 2-4 fős apartmanokban történik.
Szolgáltatások: recepció, étterem, WiFi, fitneszterem, biliárd, csocsó,
játszószoba, sítároló, parkoló, kültéri játszótér, wellness részleg: szauna,
infra szauna, gőzfürdő, merülő medence, térítés ellenében pezsgőfürdő.
A wellness részleghez a szobáktól a házon belül nincs közvetlen átjárás és
minden nap 15:00-21:00 között tart nyitva.
Elhelyezés: 2 ágyas és galériás 4 ágyas szobákban, ill. 2+1 fős, és 4+1 fős,
két légteres apartmanokban
Szobák felszereltsége: fürdőszoba, hajszárító, telefon, TV, WiFi, széf
Ellátás: félpanzió (büféreggeli, svédasztalos vacsora)
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CLUBHOTEL AM KREISCHBERG részvételi díjak
szállodai szobákban (fő/turnus)
2023.01.06-10.

2023.02.03-07.

Gyerek 3-5 év (2019-2017)

210 €

220 €

Gyerek 6-13 év (2016-2009)

460 €

475 €

Gyerek 14-15 év (2008-2007)

530 €

545 €

Gyerek 16-18 év (2006-2004)

530 €

600 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

710 €

800 €

Felnőtt síbérlettel

570 €

645 €

Felnőtt

370 €

450 €

A gyermekkedvezmények csak két teljes árat fizető fő után étvényesek!

CLUBHOTEL AM KREISCHBERG részvételi díjak apartmanokban (fő/turnus)
2022.12.09-13.*

2023.02.24-28.

2023.03.17-21.*

195 €

220 €

195 €

435 € / 360 €

480 €

435 € / 360 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

630 €

800 €

670 €

Felnőtt síbérlettel

500 €

645 €

540 €

Felnőtt

350 €

450 €

390 €

295 €

320 €

295 €

Gyerek 6-13 év (2016-2009) INGYEN SÍBÉRLETTEL

435 € / 360 €

480 €

435 € / 360 €

Gyerek 14-15 év (2008-2007) INGYEN SÍBÉRLETTEL

515 € / 440 €

555 €

515 € / 440 €

Gyerek 16-18 év (2006-2004)

555 €

555 €

555 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

630 €

800 €

670 €

Felnőtt síbérlettel

500 €

645 €

540 €

Felnőtt

350 €

450 €

390 €

2+1 ágyas apartmanok
Gyerek 3-5 év (2019-2017)
Gyerek 6-14 év (2016-2008) INGYEN SÍBÉRLETTEL

4+1 ágyas apartmanok
Gyerek 3-5 év (2019-2017)

*: a megjelölt turnusokban felnőtt síbérlet vásárlás esetén ingyenes a gyerek bérlet 6-15 év (2016-2007) között.
Az ár tartalmazza: szállás ellátással, idegenforgalmi adó, 4 napos síbérlet, síbérlet kaució,
gyermekeknek síoktatás, programok.
A fenti részvételi díjak maximális töltés esetén értendők. Üreságy díj: 120 €/ágy/turnus.
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MNB napi középárfolyama 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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Ferienpark Kreischberg
Több épületből álló színvonalas apartmanfalu, mely a kabinos felvonótól
kb. 300 m-re található. Az üdülőfalu modern, jól felszerelt apartmanokat
kínál.
Szolgáltatások: a főépületben recepció, étterem, bár, WiFi, játszószoba,
csocsó, ping-pong, parkoló, wellness részleg: medence, gyerek medence,
Az szauna,
ár tartalmazza:
síbérlet
kaució,
finn
aroma szállás
kabin, önellátással,
pihenőszoba,4 napos
térítéssíbérlet,
ellenében:
szolárium,
gyermekeknek
síoktatás,
programok.
masszázs. A wellness részleg minden nap 15:00-20:00, a medence
8:00-20:00 között tart nyitva.
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban, 3-4 fős galériás, vagy két légteres
apartmanokban, illetve 4-5 fős, kétszintes, két légteres családi
apartmanokban
Apartmanok felszereltsége: konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, WiFi,
széf, erkély, igényelhető babaágy (15 €/turnus)
Ellátás: önellátás

FERIENPARK KREISCHBERG részvételi díjak (fő/turnus)
2022.12.09-13.*

2023.03.17-21.*

Gyerek 3-5 év (2019-2017)

280 €

260 €

Gyerek 6-15 év (2016-2007)
INGYEN SÍBÉRLETTEL

355 € / 280 €

320 € / 260 €

Gyerek 16-18 év (2006-2004)

395 €

365 €

Felnőtt síbérlettel + oktatással

425 €

390 €

Felnőtt síbérlettel

295 €

245 €

Felnőtt

145 €

150 €

*: a megjelölt turnusokban felnőtt síbérlet vásárlás esetén ingyenes a gyerek bérlet 6-15 év (2016-2007) között.
Az ár tartalmazza: szállás önellátással, 4 napos síbérlet, síbérlet kaució, gyermekeknek síoktatás, programok.
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj: 2,50 €/fő/éj (15 év felett), ágynemű és törölköző szett (kötelező): 13,90 €/szett,
végtakarítás: 60/75/85 €/ap., gyerekágy: 15 €/ágy (ágyneművel), háziállat: 12 €/nap, kaució: 100-200 € /ap.
A fenti részvételi díjak maximális töltés esetén értendők. Üreságy díj: 120 €/ágy/turnus.
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MNB napi középárfolyama 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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