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SÍNAPKÖZI 
Ebéd és gyermekfelügyelet a pályán!             
Az oktatáson résztvevő gyerekeknek, hogy a szülők nyugodtan síelhessenek.

KEDVEZMÉNYES SÍBÉRLET
100 % hógarancia! 
A kasszaárnál kedvezőbben juthatsz síbérlethez, ha nálunk  előre online lefoglalod. 
Ráadásul utazás előtt bármikor visszamondhatod!

SÍ- ÉS SNOWBOARD KÖLCSÖNZŐ 
Rendeld meg online, vedd át a helyszínen! 
A legmodernebb Rossignol  sí- és snowboard felszerelésekkel várunk!

SÍZÉS UTÁN PROGRAMOK
Velünk sízés után nem fogsz unatkozni! 
Fáklyás sízés, pizzaest, játszóház, mozi, arcfestés, apres-ski party.
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SÍTÁBOROK
Minden benne van!
Csomagáras síutak családoknak, barátoknak, cégeknek. Gyerekeknek 2 alkalmas, 
felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatással, ingyenes felszerelésssel Sítanoda hangulattal.

SÍ- ÉS SNOWBOARD OKTATÁS   
Szakértelem, biztonság, jó hangulat! 
Magyar nyelvű oktatás közeli olasz síterepeken.  Gyerekeknek, felnőtteknek életkor és tudásszint szerinti  
csoportos tanfolyamok, egyéni oktatás, magánórák.

SZÁLLÁSAJÁNLATOK 
Garantáltan a legjobb árak!                                                                              
Kedvező áru, kipróbált, megbízható színvonalú szálláshelyek a  4* hoteltől az apartmanig.

Szolgáltatásaink



PÁLYÁK:
  14 km

  24 km

    2 km
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KAPRUN - KITZSTEINhORN • AUSZTRIA
7 db 5 db 1 db6 db

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  1978-3022 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 1044 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 41 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 622 km, 6 óra 18 perc 

SZEZON KEZDÉS: 2015. október eleje

SZEZON ZÁRÁS:  2016. június

SÍTEREP
Kaprun, Ausztria egyik legismertebb síparadicsoma, 
gleccserpályái az év nagy részében sízhetőek. 
Ezek a pályák elsősorban középhaladó szinttől ajánlottak. 

Az idei évtől az új liftekkel kényelmesebbé válik a 3000 
méteres magasság elérése. 

A  gleccser kb. 5 km távolságra található Kaprun települé-
sétől, ahol a sízés után számtalan programlehetőség közül 
választhatunk.

ÚJ KABINOS FELVONÓ NYÍLIK!



Hotel Künstleralm���

SÍTANODA SZEZONSTART
2015. OKTóBER 22 - 26. 

  „Ha már nagyon csúsznál, akkor tarts velünk Ausztria egész évben hóbiztos 
gleccserére! Minden igényt kielégítő szállásunk a gleccserjet alsó állomásától 
mindössze 500 méterre található. Próbáljuk ki az elsők között az új lifteket, sízés 
után pedig irány a kapruni élményfürdő és csúszda park!”

 (Réczi Attila, sí- és snowboard oktató)

KAPRUN - KITZSTEINhORN • AUSZTRIA
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 Minden igényt kielégítő, nemrég felújított családias hotel, könnyen 
megközelíthető, erdei környezetben. A kabinos lift völgyállomásához legközelebb fekvő szálloda.  
A tavalyi szezonban is itt laktunk és bevált!

ELHELYEZKEDÉS: kabinos felvonó völgyállomása 500 méter

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas, 3 ágyas, 4 ágyas

SÍTANODA TIPP:

ÚJ KABINOS FELVONóK!

INgYENES 
WELLNESS!

  * Ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

49 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

259 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 4 éj )



PÁLYÁK:
  14 km

  24 km

    2 km

SÍTEREP
A 40 km-es pályarendszer nagyrészt hóágyúzott, 2 db 
modern hatszemélyes ülőlift és 7 egyéb felvonó szolgálja 
a síelők kényelmét. A pályák 150 hektárnyi területen 
helyezkednek el, sok-sok lehetőséget adva a pályán kívüli 
csúszásra is. 

Magyarországhoz közel van, így akár hétvégi sízésre 
is ideális, Graztól egy órányit kell autóznunk, hogy 
síelhessünk. A sícentrum pályái többségében piros 
szintűek, de a kezdőknek és a „profiknak” is jut síelési 
lehetőség bőven. Lachtal ideális a kisgyermekeseknek,  
hiszen egy igazi gyermekbarát sípálya áll a picik rendel-
kezésére, mozgószőnyeggel, mesefigurákkal.

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG: 1600-2222 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 622 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 25 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 439 km 4 óra 25 perc

SZEZON KEZDÉS: 2015. december 4.

SZEZON ZÁRÁS: 2016. március 28. (Húsvét hétfő)

LAchTAL • AUSZTRIA
7 db 2 db 1 db

15 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET
az elő- és utószezonban
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Hotel Lachtalhaus ���
ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 10 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas pótágyazható, 2 légterű családi szoba

LAchTAL • AUSZTRIA

 Ideális elhelyezkedésű, családias hotel, wellness részleggel, kiváló konyhával.  
Évek óta járunk már ide a december eleji és a húsvéti időszakban. Akik szeretik, hogy a szálloda 
ajtaja a sípályára nyílik, nekik feltétlen ajánljuk.

SÍTANODA MIKULÁS
2015. DEcEMBER 10 - 13.

 „Mikulás táborunkat a család minden tagjának ajánljuk. A gyerekekkel oktatóink 
foglalkoznak a sípályán, a sízés után a szállodában pedig játékos foglalkozásokon 
vehetnek részt. A szülők élvezhetik a síelést vagy akár csiszolhatják sí tudásukat is.  
A szállodát már többször kipróbáltuk és a pályához való közelsége, kiváló konyhája, 
kedves személyzete miatt ismét visszatérünk.”

(Partics Péter síoktató)

SÍTANODA hÚSVÉT 
2016. MÁRcIUS 24-28.

  „Húsvéti törzshelyünk az ausztriai Lachtal, ahol a szezonvégi hóviszonyok  
legtöbbször hibátlanok. Az időjárásnál is jobban bízhatunk a Sítanoda hangulatban 
és a nyuszi érkezésében. Tarts velünk egy gondtalan hosszú hétvégére, ahol minden 
lesz ami egy tökéletes sívakációhoz kell.”

(Ilyés Szilvi síoktató)

SÍTANODA TIPP:

INgYENES 
WELLNESS!

7    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

100% hóGARANcIA! 

100% hóGARANcIA! 

53 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

239 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 3 éj )

315 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 4 éj )



PÁLYÁK:
    6 km

  18 km

    4 km

RAVAScLETTO-ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

SÍTEREP
Olaszország északkeleti, Magyarországhoz legközelebb eső 
tartományának, Friuli-Venezia Giulia-nak kiválóan felszerelt 
síterepe. A pályarendszer fekvésének köszönhetően a 
napsütéses órák száma és a hóréteg vastagsága kellemes 
harmóniában találkozik a téli időszakban. 

A pályák változatosak és teljesen összeköttetésben vannak 
egymással. Akik ennél is többre vágynak, őket várja a Snow 
Park, ahol kezdő és haladó elemeket is találunk,  de a 
freeride kedvelői is találnak ideális terepet maguknak.

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  950-1970 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 1020 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 28 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 661 km 6 óra 16 perc

SZEZON KEZDÉS: 2015. december eleje

SZEZON ZÁRÁS:  2016. március 28. (Húsvét hétfő)

1 db 5 db 5 db1 db

10 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET
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DEcEMBERI SÍ ÉS WELLNESS  
2015. DEcEMBER  18-23.

   „Ha szeretnéd megúszni a Karácsony előtti rohanást, akkor tarts velünk egy kiváló  
4 csillagos wellness szállodába! A gyerkőcökkel oktatóink foglalkoznak a sípályán,  
sízés után pedig a szálloda magas színvonalú wellness szolgáltatását élvezhetjük.”

(Burgyán Péter sí- és snowboard oktató)

SÍTANODA EXKLUZÍV SZILVESZTER 
2015. DEcEMBER 27. - JANUÁR 2. 

  „Táborunkat kifejezetten ajánljuk olyan családoknak, baráti társaságoknak, 
akiknek fontos a sízés utáni wellness használat. Szállásunk Ravascletto legmagasabb 
kategóriájú 4 csillagos wellness szállása, medencével, szaunával, gőzfürdővel.  
A piciket remek gyerekpályák, mozgószőnyeges felvonók várják, a nagyobbak pedig 
rendkívül változatos sípályarendszeren síelhetnek. Sízés után sem áll meg az élet, a 
Sítanoda változatos programokat biztosít, hogy emlékezetes legyen ez a különleges hét.” 

(Csiha Sasa Sándor síoktató)

cSALÁDI SÍ ÉS WELLNESS 
2016. JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRcIUS - hETI TURNUSOKBAN

  „Sí- és wellness táborunkat mindenkinek ajánljuk, akik olasz hangulatban, 
napsütésben szeretnének pár kellemes napot eltölteni velünk, egy kiváló 4 csillagos 
wellness szállodában, a kabinos felvonóhoz közel. A gyerkőcökkel és a felnőttekkel 
oktatóink foglalkoznak a sípályán, sízés után pedig a szálloda magas színvonalú 
wellness szolgáltatását élvezhetjük.”

(Kinde Orsolya síoktató)

ELHELYEZKEDÉS: kabinos felvonó völgyállomása 500 méter

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas, 3 ágyas, 4 ágyas

Hotel La Perla ����
RAVAScLETTO - ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

 A ravasclettói kabinos lift alsó állomásához közel, gyönyörű környezetben 
helyezkedik el. A település legszínvonalasabb szálláshelye. Azoknak a vendégeinknek ajánljuk, 
akiknek fontos a síelés utáni wellness használat.

SÍTANODA TIPP:

INgYENES  
WELLNESS + mEDENcE!

100% hóGARANcIA! 

9    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

50 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

280 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 5 éj )

575 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

348 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 5 éj )



RAVAScLETTO - ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

Hotel Sportur ���
ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 20 m, kabinos felvonó 50 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas pótágyazható, 1 légterű családi, 2 légterű családi

SÍTANODA SZILVESZTER  2015. DEcEMBER 27. - JANUÁR 2.

  „Táborunkat kifejezetten ajánljuk családoknak, baráti társaságoknak. Sízés után 
sem áll meg az élet, a Sítanoda komplett gyermek animációt és felnőtt programokat 
biztosít a héten. A szilveszteri buli hangulatot magyar és nemzetközi slágerek 
biztosítják, a hagyományos tombolán pedig megnyerheted következő síelésedet is. ” 

(Tillmann Tímea síoktató)

   „Ebben az időszakban szinte garantált a ragyogó napsütés. A hó miatt aggódóknak 
nem árt tudni, hogy az elmúlt években mindig kiválóan lehetett ekkor síelni.  
Szóval, ha egy szuper tavaszi síelésre vágysz, Ravasclettón a helyed! Az oktatást, a 
legjobb felszereléseket, a sízés utáni programokat és a jó hangulatot a Sítanoda 
biztosítja.”

(Rigler Ákos síoktató)

PINGVIN TÁBOROK  2016. JANUÁR (hETI TURNUSOKBAN).

   „Pingvin táborainkat elsősorban olyan gyermekes családoknak ajánljuk, akik 
szeretnének egy olyan hetet eltölteni, ahol minden a gyerekek körül forog. A napi két 
alkalmas gyermekoktatás mellett, szórakoztató programokat szervezünk a kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt.”                        (Gyurián Zoltán sí- és snowboard oktató)

SÍTANODA KARNEVÁL 
   „Karneváli táborunk aktív kikapcsolódást kínál a család tagjainak. Ebben az 
időszakban ne csodálkozzunk, ha egy csapat elefánt siklik el mellettünk. A síelés 
után sem fogunk unatkozni: álarcot készítünk a gyerekekkel vagy karneváli buliban 
vehetünk részt.”

(Lukács László síoktató)

SÍTANODA TAVASZ  2016. MÁRcIUS 6 - 12. 
2016. MÁRcIUS 13 - 19.

2016. FEBRUÁR (hETI TURNUSOKBAN).

FREE WELLNESS+MEDENcE! 

 A magyar vendégek körében a legnépszerűbb szálláshely Ravascletto-n, 
köszönhetően kedvező árának, felvonókhoz, pályákhoz való közelségének, továbbá családoknak  
is ideális a szobatípusok miatt. Haladó sízők szinte a szálloda bejáratáig síelhetnek.

SÍTANODA TIPP:
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45 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

430 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

330 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

359 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

330 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )



RAVAScLETTO - ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

Hotel Enzo Moro ���

ZONcOLAN hETEK  
2016. FEBRUÁR, MÁRcIUS (hETI TURNUSOKBAN)

   „Táborunkat azoknak ajánljuk, akik az abszolút pályaszállást részesítik előnyben. 
Szállásunk közvetlenül a mozgószőnyeges tanulópályák mellett, egy négyüléses 
felvonó lábánál található, ahonnan akár pillanatok alatt 2000 méterre is eljuthatunk. 
A napi két alkalmas gyermekoktatás mellett, szórakoztató programokat szervezünk 
a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a szülők addig kedvükre síelhetnek vagy akár ők 
is részt vehetnek a felnőttek oktatásán.”

(Fáczán Ervin síoktató)

ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 10 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: standard, comfort, family, family superior

 1350 méteren, közvetlenül a pályák aljában elhelyezkedő, kitűnően felszerelt, 
igényes szálloda. Ha ide szeretnél foglalni, ne habozz, mivel kitűnő adottságainak köszönhetően 
hamar megtelik.

SÍTANODA TIPP:INgYENES 
WELLNESS!

11    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

429 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

66 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*



RAVAScLETTO - ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

Hotel Bellavista ���
ELHELYEZKEDÉS:  legközelebbi sípálya 500 m

ÉTKEZÉS:  félpanzió

SZOBATÍPUS:  classic, family és superior

 Időszaktól függően 10 vagy 12 éves korig ingyenes 2 felnőttel egy szobában, 
ezért nagyon jó választás családoknak. Meleg szívvel ajánljuk azoknak, akik kényesek a hasukra.  
Edi, a szálloda tulajdonosa és egyben a főszakács is, a legfinomabb helyi specialitásokat is 
elkészíti a vendégeinek. Aki ide egyszer ellátogat, biztos visszatérő vendég lesz.

SÍTANODA TIPP:
INgYENES 
WELLNESS!
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49 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*



RAVAScLETTO - ZONcOLAN • OLASZORSZÁG

ELHELYEZKEDÉS:  legközelebbi sípálya 8 km

ÉTKEZÉS:  önellátó, reggeli, félpanzió

SZOBATÍPUS:  1/2/3 légteres apartmanok 2-8 főig

 Sutrio egy hangulatos település Carnia szívében, közel a Zoncolan hegyhez. 
Szűk macskaköves utcák, tradicionális építészet és bájos kis éttermek jellemzik. Az apartmanok 
maximálisan felszereltek és tágasak. Segítünk megtalálni az igényeidnek legmegfelelőbb 
szálláshelyet!

SÍTANODA TIPP:

Sutrio apartmanok

13    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
 ** Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére önellátással, 2-6 fős apartmanban értendő.

27,3 €
Szállás/önellátás**:

/fő/éj-től*



PÁLYÁK:
  14 km

  10 km

  19 km

10 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET

SÍTEREP
Az osztrák határt átlépve az első olasz település Tarvisio. 
Az egyik oldalon a Priesninig, a másik végén a híres Monte 
Lussari hegy nyújt gyönyörű hátteret a pihenéshez. 

Tarvisioban komoly hagyományokkal bírnak a téli sportok, 
ennek is köszönhető, hogy évek óta ez az alpesi sí világkupa 
helyszíne.

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  750-1751 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 1001 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 33 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 580 km 

SZEZON KEZDÉS: 2015. december

SZEZON ZÁRÁS:  2016. március

TARVISIO • OLASZORSZÁG
1 db 8 db 4 db2 db
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Hotel Il Cervo ����
ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 70 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: standard, superior

SÍELÉS 3 ORSZÁG hATÁRÁN 
2016. JANUÁR 24 – 31. ÉS JANUÁR 31 - FEBRUÁR 6.

  „Az előző szezonban is meglátogattuk Tarvisiot, a gyönyörű Monte Lussari hegy 
ölelésében, egy jól kialakított síközpontot találunk. Idén visszatérünk! A magyar 
határhoz közel, végig autópályán közlekedve fedezhetjük fel. Szállásunk idén is a 
minden igényt kielégítő Il Cervo Hotel lesz.” 

(Hajdu Nikolett)

TARVISIO • OLASZORSZÁG

 Kiváló elhelyezkedésű, a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően 4 csillagossá 
minősített szálloda, Tarvisio központjához közel, a pályáktól 70 méterre található. Aki egész 
héten szeretné pihentetni autóját és a síelésre és snowboardozásra koncentrálni, az jó helyen jár. 
Sportolás után pedig irány Tarvisio központja, mely szintén gyalog érhető el (kb. 500 méter).

SÍTANODA TIPP:
INgYENES  

WELLNESS + mEDENcE!

15    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

55 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

379 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )



PÁLYÁK:
    3 km

  15 km

    1 km

10 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET

SÍTEREP
Csodálatos környezetben, a síelők tömegétől mentes 
síterepet találhatunk a Dolomitok keleti oldalán. A déli 
napos lejtőkön a kezdők és középhaladók, míg az északin 
a haladók élvezhetik a száguldás örömét. 

Sízés után irány az uszoda és a szauna! Majd vacsora után, 
egy rövid sétával ismerkedhetünk a különleges hangulatú 
városkával.

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  880-2073 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 1193 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 18 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 680 km

SZEZON KEZDÉS: 2015. december 

SZEZON ZÁRÁS:  2016. március közepe

4 db 4 db 1 db
FORNI DI SOPRA • OLASZORSZÁG
ÚJ!
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 2015-ben „gazdát” cserélt a hotel. Az új tulajdonos nagyon szeretné, ha a 
magyar vendégek visszatérő vendégei lennének, ezért biztosak vagyunk abban, hogy kiemelt 
figyelemben lesz részük. A rendkívül kedvező bevezető ár pedig magáért beszél.

ELHELYEZKEDÉS: északi pályák 150 m, déli pályák 900 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas, 3 ágyas, 4 ágyas

Hotel i Larici ���
TARVISIO • OLASZORSZÁG

SÍTANODA TIPP:

INgYENES 
WELLNESS!

DOLOMITOK cSALÁDI hETEK 
2016. FEBRUÁR (hETI TURNUSOKBAN)

  „Fantasztikus élmények és Sítanoda hangulat vár a Dolomitok keleti kapujában.  
Mindez ebben az évben különleges áron érhető el. Csak ezen a helyszínen,  
akár egész nap ránk bízhatod a gyerekeket. ” 

(Takács György síoktató)

DOLOMITOK SZILVESZTER  
2015. DEcEMBER 27. –JANUÁR 2.

  „Milyen lehet az év utolsó napjait a Dolomitok havas lejtői között átélni?  
Csak az tudhatja meg, aki velünk tart Forni di Sopra-ra. Fantasztikus díszletek között, 
családias hangulatban húzhatjuk az újév első íveit.  Hogy mindez ne okozzon gondot 
a családoknak, szuper árakkal tesszük lehetővé.” 

(Uj Róbert sí- és snowboard oktató)

ÚJ hELYSZÍN, SZUPER ÁR! 

ÚJ hELYSZÍN, SZUPER ÁR! 
ÚJ

ÚJ

17    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek 1 egy alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

40 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

399 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )

310 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )



PÁLYÁK:
    2 km

  20 km

    3 km

10 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  1250-1865 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 615 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 25 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 690 km 6 óra 53 perc

SZEZON KEZDÉS: 2015. december eleje

SZEZON ZÁRÁS:  2016. március 28. (Húsvét hétfő)

PIANcAVALLO • OLASZORSZÁG
5 db 4 db

SÍTEREP
Piancavallo síközpontnak rendkívül kedvezőek az 
adottságai, a tenger közelsége miatt és magas fekvésének 
köszönhetően folyamatosan érkezik a fehér utánpótlás 
egész szezonban az Adriai-tenger felől. A pályarendszer 
modern, minden igényt kielégítő. A legkisebbeket 
mozgószőnyeges felvonók és havas vidámpark várja, a 
haladó síelőket 2-4 üléses felvonók repítik közel 2000 
méter magasságba. 

Az extrémebb síelőket és snowboardosokat egy profi FUN 
PARK aréna várja, ahol minden adott ahhoz, hogy a legjobb 
trükköket elsajátíthassák.
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Hotel ���� Inn ���
PIANcAVALLO • OLASZORSZÁG

DEcEMBERI SZUPER SÍ7 
2015. DEcEMBER  18-23.

100% hóGARANcIA, SZUPER ÁR!

  „Piancavallo legjobb szállodáját ajánljuk Neked és családodnak 100 % 
hógaranciával, hogy ne kelljen a hó miatt aggódni. Mindezt ráadásul szuper áron, 
hiszen 15 éves korig oktatással, felszerelés kölcsönzéssel csak 60 € 7 napra és 6 
éjszakára. Kihagyhatatlan.”

(Kobzi Erika segédoktató és animátor)

cSALÁDI SZUPER SÍ7  
2016. JANUÁR , FEBRUÁR, MÁRcIUS (hETI TURNUSOKBAN)

   „Családbarát, változatos síterep, amire még a „profi” síelők is azt mondják, hogy nem 
könnyű megunni. A közelmúltban átadott szállodánk mindenki elismerését kivívta. 
Modern, kívül-belül faborítású szállodában minden megvan, amire szükségünk lehet: 
gyerekeknek játszósarok, közös helyiségek, bár, étterem és egy gyönyörű wellness 
központ szolgálja a kényelmünket. Ha marad erőnk a sízés után, Piancavallon nem 
fogunk unatkozni.”	 				 																											(Győrfi	László	Gömbi	síoktató)

ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 150 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas, 3 ágyas, 4 ágyas, pótágyazható szobák

 Piancavallo legjobb, abszolút családbarát szálláshelye, ingyenes wellnessel, 
közel a pályához. Érdemes hamar lefoglalni, mert gyorsan elfogynak a helyek!
SÍTANODA TIPP:INgYENES 

WELLNESS!

19    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére.

50 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

310 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 5 éj )

369 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )



ELHELYEZKEDÉS:  legközelebbi sípálya 250 m

ÉTKEZÉS:  félpanzió

SZOBATÍPUS:  2 ágyas, 3 ágyas, 4-6 ágyas

ELHELYEZKEDÉS: legközelebbi sípálya 20 m

ÉTKEZÉS: félpanzió

SZOBATÍPUS: 2 ágyas, 3 ágyas, 4 ágyas

 Ideális szállás diákcsoportoknak, baráti társaságoknak, mindössze 200 
méterre a pályáktól. Kiváló programlehetőségekkel, tágas közösségi helyekkel, szuper áron.

 Nagyszerű helyen található, 3 csillagos, 40 szobával rendelkező szálloda. A 
4 üléses lifttel könnyen becsatlakozhatunk Paincavallo változatos pályarendszerébe. A szállás 
nem csak a pályákhoz van közel, hanem Piancavallo centrumához is ahol, üzletek, pizzériák 
várják a vendégeket. Ajánljuk csoportoknak és családoknak egyaránt!

PIANcAVALLO • OLASZORSZÁG

Hotel Stella Montis ��

SÍTANODA AKTÍV7  
2016. JANUÁR 17 - MÁRcIUS 5. (hETI TURNUSOKBAN)

   „Töltsd sportosan a téli szabadságod! Ezen a síterepen minden adott ehhez: kiválóan 
előkészített, 100%-ban hóágyúzott pályák, aktív programok a síelés után! A pihenésre 
is lesz idő, mert a szálloda abszolút pályaszállás, nyugodtan becsúszhatunk egy rövid 
sziesztára napközben is. Ha bulizni van kedved, akkor a szomszédban találod a 
síterep legjobb hegyi kocsmáját, amit nem érdemes kihagyni.”

(Pápai Viktor síoktató)

SÍTANODA LEGJOBB ÁR  
2016. JANUÁR , FEBRUÁR, MÁRcIUS (hETI TURNUSOKBAN)

  „A síterep, amelynek hegyeiről akár a tengert is megcsodálhatjuk. Pályái az ovisoktól 
a profi sízőkig, mindenkinek kiváló lehetőséget nyújtanak a heti síeléshez. A felvonók 
zárása után korcsolyapálya, havas vidámpark és akár fáklyás sízés vár minket.” 

(Vitális Bálint síoktató)

Hotel Sport  ���

SÍTANODA TIPP:

SÍTANODA TIPP:

   * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
**Csomagár tartalmazza: gyerekeknek napi 2 alkalmas, felnőtteknek napi 1 alkalmas oktatást és teljes felszerelést a tábor idejére. 20

43 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

32 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

328 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 56 éj )

252 €
Felnőtt csomagár** 

/fő-től ( 6 éj )



SÍ- & SNOWBOARD KÖLCSÖNZŐ
A rOSSIgNOL támogatásának köszönhetően, nálunk akár a legújabb 
sílécekkel, snowboardokkal tanulhatsz vagy tesztelheted azokat.

Egyedülálló szolgáltatást nyújtunk kölcsönzőnkkel, a legjobb 
felszereléseket biztosítjuk a helyszínen.

FOgLALD LE ONLINE éS VEDD áT A hELYSzÍNEN! 

SÍTANODA • SÍNAPKÖZI

Amennyiben szeretnéd gyermekedet oktatási időn kívül is ránk bízni, 
szeretnéd, hogy biztonságban, felügyelet alatt legyen gyerekek 
társaságában, akkor bátran ajánljuk SÍNAPKÖzI szolgáltatásunkat, 
amihez ráadásul még finom ebéd is jár a pálya melletti étteremben.

A Sítanoda oktatói, animátorai az oktatások közötti pihenőidőben 
vigyáznak a síelő gyerekekre és gondoskodnak arról, hogy ne 
unatkozzanak.

Természetesen a szülők is csatlakozhatnak a gyermekekhez 
ebédidőben, sőt ehhez 10-15% kedvezményt is igénybe vehetnek 
az étterem áraiból. A szolgáltatás díja 55 € 5 napra, ami a 
helyszínen fizetendő.

GYERMEKFELÜGYELET ÉS EBÉD 
11.00 ÉS 16.00 óRA KÖZÖTT A SÍPÁLYÁN!
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PÁLYÁK:
    7 km

    8 km

    2 km

6 éVES KOrIg INgYENES SÍBérLET

SÍTEREP ADATOK:
MAGASSÁG:  1250-2050 m

SZINTKÜLÖNBSÉG: 800 m

SÍPÁLYÁK HOSSZA: 25 km

TÁVOLSÁG BP.-TŐL: 682 km 6 óra 47 perc

SZEZON KEZDÉS: 2015. december

SZEZON ZÁRÁS:  2016. március

SAPPADA • OLASZORSZÁG

SÍTEREP
17 km-es pályarendszer várja a havas sportok kedvelőit.  
A gyermekeknek és kezdőknek ideálisan lankás, széles 
kék pályák mellett, a profiknak is kihívást jelentő pályákig 
minden megtalálható a síterepen.  

A pályák egyik fele napsütötte déli lejtőkön helyezkedik el, 
a másik fele északi részen található, ami miatt rendkívül 
hóbiztos. A síterep nagy része hóágyúzható, de erre 
általában nincs szükség a hely speciális mikroklímájának 
köszönhetően.  A gyerekeknek felejthetetlen élmény a 
kisvasút, ami a Pian dei Nidit köti össze a NEVELANDIA-val, 
Olaszország legnagyobb havas vidámparkjával.

7 db 5 db 1 db
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SAPPADA • OLASZORSZÁG

 Sappada legkedvezőbb áru szálláslehetősége 5 km-re a pályáktól, tágas 
szobákkal, közös helyiségekkel, uszodával, szaunával. A Sítanoda vendégei a Sporthotel Volaia 
uszodáját 2 alkalommal ingyenesen használhatják.

ELHELYEZKEDÉS:  legközelebbi sípálya 5 km

ÉTKEZÉS:  félpanzió

SZOBATÍPUS:  2 - 5 ágyas

SÍTANODA TIPP:

Sporthotel Volaia és Pettirosso��

SAPPADA • OLASZORSZÁG

 Gyönyörű apartmanok a Dolomitok szívében. Az apartmanok Sappada 
településen elszórva helyezkednek el. Mi segítünk megtalálni az igényeidnek legmegfelelőbb 
apartmant!

ELHELYEZKEDÉS:  legközelebbi sípálya 0-5 km

ÉTKEZÉS:  önellátó

SZOBATÍPUS:  1/2/3 légteres apartmanok 2-8 főig

SÍTANODA TIPP:

Sappada apartmanok

23    * Az ár 1 éjszakára, 1 felnőtt részére félpanziós ellátással értendő.
 ** Az ár 1 éjszakára, 1 db 4 fős apartmanra értendő önellátással.

40,3 €
Szállás/félpanzió,

/fő/éj-től*

66,86 €
Szállás/önellátás**:
/apartman/éj-től*



Nyaralások

Utasbiztosítás

Repülőjegy éRtékesítés

VáRoslátogatások

www.skitravel.hU

szállásfoglalás

körUtazások

síUtak

cÉLUNK, hOGY A SÍTANODA IRODAI hÁTTERÉT MEGÚJÍTSUK, FEJLESSZÜK. 
AZ EDDIGI GYOPÁR IRODA ÁTALAKULT ÉS ÚJ NÉVEN, skitravel Utazási iroda  

NÉveN műKÖDIK TOváBB. máR Nem CSAK SÍ UTAKKAL, hANem NyARALáSOKKAL, NyáR A TÉLBeN PROgRAmOKKAL, 
váROSLáTOgATáSOKKAL, RePüLŐjegy ÉRTÉKeSÍTÉSSeL IS áLLUNK A veNDÉgeK ReNDeLKeZÉSÉRe.

Ski Travel Utazási Iroda
8200 Veszprém, Szeglethy J. u. 1.
+36/ 70 339-5018 
+36/ 88 567-401
info@skitravel.hu
Engedély szám: U-001653

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információért forduljon 
irodánkhoz, vagy keresse a www.sitanoda.hu honlapot.


