SÍTANODA

SÍTÁBOROK

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás
külföldre utazóknak

ATLASZ

ASSISTANCE CARD

OLYAN SÍUTAT KERESEL,

AMIBEN MINDEN BENNE VAN?
• SZÁLLÁS
• ELLÁTÁS
• wellness
• SÍBÉRLET
• SÍ- és SNOWBOARD OKTATÁS
• sínapközi
• FELSZERELÉS KÖLCSÖNZÉS
• biztosítás
• SZUPER GYERMEK és FELNŐTT PROGRAMOK…

			
			

Bízd magad a Sítanoda csapatára
és élvezd a hangulatot!

www.sitanoda.hu

KAPRUN-ZELL AM SEE
AUSZTRIA

13 km
25 km
3 km

ÚJ FELVONÓK NYÍLNAK!
6 db
1 db
5 db
7 db

Távolság Bp.-től: 509 km, 5 óra 33 perc
Magasság:

1978-3022 m

Szintkülönbség: 1044 m
Sípályák hossza: 41 km
Szezon kezdés:

2016. 10. 15.

Szezon zárás:

2017. 04. 23.

Európa egyik legismertebb síterepe, mely 3000
méter feletti magassága miatt, hosszú szezonnal
várja vendégeit. Az utóbbi két évben történt
fejlesztésnek köszönhetően, a legkorszerűbb
síliftek szolgálják a síelők kényelmét.
Sízés után:
 Kapruni élményfürdő, csúszdákkal
és szaunákkal.
 Jégvilág a gleccser belsejében,
gleccser mozi.
 Hütteparty
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KAPRUN-ZELL AM SEE
AUSZTRIA

HOTEL KÜNSTLERALM ***
SÍTANODA tipp
Minden igényt kielégítő, nemrég felújított családias hotel, könnyen
megközelíthető, erdei környezetben. A kabinos lift völgyállomásához
legközelebb fekvő szálloda. Többször jártunk már itt és bevált!

55 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

INGYENES WELLNESS

Sítanoda szezonstart

2016. 11.01 - 11.06.
„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)

* 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.

289 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 4 éj )
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LACHTAL
AUSZTRIA

7 km
16 km
2 km

ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN 15 ÉVES KORIG INGYENES BÉRLET!
1 db
2 db
7 db

Távolság Bp.-től: 439 km 4 óra 25 perc
Magasság:

1978-3022 m

Szintkülönbség: 1044 m
Sípályák hossza: 41 km
Szezon kezdés:

2016. 10. 15.

Szezon zárás:

2017. 04. 23.

Magyarországhoz közel fekvő, stájer síközpont.
Magas

fekvésének

köszönhetően

rendkívül

hóbiztos. Lachtal a gyerekek barátja, a nekik
kínált eszközök ideálisak ugyanakkor kezdő
felnőtteknek is: varázsszőnyeg, kötéllift,
mini-szlalompálya, színes figurák várnak.
Sízés után:
 Hütteparty
 Kivilágított szánkópálya
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LACHTAL
AUSZTRIA

Hotel Lachtalhaus ***
SÍTANODA tipp
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.

56 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

PÁLYASZÁLLÁS + INGYENES WELLNESS!

Sítanoda mikulás

2016. 12.08 - 12.11.
„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 sítudásukat is. A szálloda pályához való közelsége, kiváló konyhája,
kedves személyzete miatt ismét visszatérünk.”
(Partics Péter síoktató)

* 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.

256 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 3 éj )
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Innerkrems
AUSZTRIA

7 km
27 km
2 km

ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN 15 ÉVES KORIG INGYENES BÉRLET!

2 db
6 db

Távolság Bp.-től: 439 km 4 óra 25 perc
Magasság:

1550-2200 m

Szintkülönbség: 650 m
Sípályák hossza: 36 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 16.

Kedves karintiai síterep, közel a magyar határhoz.
Ha

a

pályakilométereket

nézzük,

„semmi

különös”, de a titok itt is a részletekben rejlik:
a Germnknödel, a hütte parti és esti szánkózás
mind-mind arra buzdít, hogy ellátogassunk ide.
Pályái minden tudásszintnek megfelelnek és a
terep hóbiztosságát adó völgy decembertől
március végéig biztos tipp a hóvadászoknak.
Sízés után:
 Esti szánkózás kivilágított szánkópályán
 Szauna party
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Innerkrems
AUSZTRIA

HOTEL SCHIHOF ***
SÍTANODA tipp
A Hotel Schihof Innerkrems-ben, 1500 m-es tengerszint feletti
magasságban, kb. 800 m-re fekszik a sífelvonótól. Magyar vezetésű,
20 szobás hangulatos szálloda. A hotelhez egy külön szaunaház
tartozik, ami az épületen kívül helyezkedik el.

42 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

INGYENES WELLNESS!

ADVENTI SÍELÉS INNERKREMSBEN

2016. 12. 16 - 12. 20-ig és 2016. 12. 16 - 12. 21-ig

Germknödel, wiener schnitzel, glühwein...akinek ezek a szavak bizsergést okoznak, itt biztosan otthon
fogja magát érezni. Igazi osztrák vendéglátás, Sítanoda köntösben.
(Bódi Tamás sí- és snowboardoktató)

* 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.

228 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 4 éj )
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Ravascletto
olaszország

6 km
18 km
4 km

10 ÉVES KORIG INGYeNES SÍBÉRLET!
1 db
5 db
5 db
1 db

Távolság Bp.-től: 439 km 4 óra 25 perc
Magasság:

950-1970 m

Szintkülönbség: 1020 m
Sípályák hossza: 28 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Kedvező szállás és síbérlet árak mellett, igazi
családbarát hely. A síbérlet 10 éves korig ingyenes!
A hegyen található éttermek, bárok közül a
kabinos lift felső állomásánál egy modern,
önkiszolgáló rendszerű éttermet javasolunk,
ahol fedett gyermekjátszó is található. Itt
találjuk a Sítanoda központi találkozóhelyét is.
Sízés után:
 Kivilágított szánkópálya, fáklyás sízés,
Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel
 Fáklyás sízés, Pizza party
 Wellness központ úszómedencével
Arta Terme-ben.
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Ravascletto
Olaszország

Hotel La Perla ****
SÍTANODA tipp
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.

54 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

PÁLYASZÁLLÁS + INGYENES WELLNESS!
DECEMBERI SÍ ÉS WELLNESS

2016. 12. 16 - 12. 21-ig és 2016. 12. 16 - 12. 22-ig
„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)

295 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 5 éj )

SÍTANODA EXKLUZÍV SZILVESZTER

2016. 12. 26 - 01. 02-ig és 2016. 12. 27 - 01. 02-ig
„Táborunkat kifejezetten ajánljuk olyan családoknak, baráti társaságoknak, akiknek fontos
a sízés utáni wellness használat. A piciket remek gyerekpályák, mozgószőnyeges felvonók
várják, a nagyobbak pedig rendkívül változatos sípályarendszeren síelhetnek.
(Csiha Sasa Sándor síoktató)

605 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )

CSALÁDI SÍ ÉS WELLNESS

2017. január-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.”
(Wetzl Péter síoktató)

* 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.

416 €

Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )
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HOTEL SPORTUR ***
SÍTANODA tipp
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.

47 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

PÁLYASZÁLLÁS!
SÍTANODA SZILVESZTER

2016. 12. 26 - 01. 02-ig és 2016. 12. 27 - 01. 02-ig
„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
Felnőtt csomagár**
hangulatot magyar és nemzetközi slágerek biztosítják, a hagyományos tombolán pedig megnyerheted
/ fő-től ( 6 éj )
következő síelésedet is. ”
		
(Tillmann Tímea síoktató)

442 €

PINGVIN TÁBOROK

2017. Január-február (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,
Felnőtt csomagár**
szórakoztató programokat szervezünk a kicsiknek és nagyoknak egyaránt.”
/ fő-től ( 5 éj )
(Gyurián Zoltán sí- és snowboard oktató)

342 €

SÍTANODA KARNEVÁL

2017. február (heti turnusokban).
„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
Felnőtt csomagár**
készítünk a gyerekekkel vagy karneváli buliban vehetünk részt.”
/ fő-től ( 6 éj )
(Lukács László síoktató)

371 €

SÍTANODA TAVASZ

2017. 03. 05-től, 03. 12.től és 03. 19-től, 6/7 éjszakás turnusokban
„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
Felnőtt csomagár**
vágysz, Ravasclettón a helyed! Az oktatást, a legjobb felszereléseket, a sízés utáni programokat és a
/ fő-től ( 6 éj )
jó hangulatot a Sítanoda biztosítja.”
(Rigler Ákos síoktató)

342 €
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Ravascletto
Olaszország

Ravascletto
Olaszország

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

66 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

PÁLYASZÁLLÁS + INGYENES WELLNESS!
ZONCOLAN HETEK

2017. január - február (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)

* 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 )
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Hotel Bellavista ***
SÍTANODA tipp
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.

50 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

INGYENES WELLNESS + SZUPER GYERMEKÁR!
SÍTANODA TAVASZ BELLAVISTA

2017. 03. 05-től és 03. 12-től, 6/7 éjszakás turnusokban

371 €

Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )

„Kitűnő választás lehet erre az időszakra időzíteni a sívakációt, ehhez pedig egy barátságos szállodát
ajánlunk. A sípályára érve pedig csak bízd magad ránk és indulhat a léc!”
(Tauffer Tamás sí-és snowboardoktató)
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Ravascletto
Olaszország

Ravascletto
Olaszország

Sutrio apartmanok
SÍTANODA tipp
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!

27,30 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

SZUPER ÁRAK!

* 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.
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TARVISIO
olaszország

14 km
10 km
9 km

10 ÉVES KORIG INGYeNES SÍBÉRLET!
2 db
4 db
8 db
1 db

Távolság Bp.-től: 580 km
Magasság:

750-1751 m

Szintkülönbség: 1001 m
Sípályák hossza: 33 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Magyarországhoz legközelebb fekvő olasz síterep,
mely rendkívüli tradíciókkal bír a téli sportok és a
vendéglátás területén. Modern pályarendszer és
igazi „sífalu” hangulat jellemzi. Télen itt minden
erről szól. Szállodánk a környék legjobbja,
melynek felújított wellness részét, minden
vendégünknek ajánljuk.
Sízés után:
 Pizza-party
 WELLNESS+ MEDENCE a szállodánkban!
 Hótalpas túra
 Pizza est
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TARVISIO
Olaszország

HOTEL IL CERVO ****
SÍTANODA tipp
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.

57 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

INGYENES WELLNESS + MEDENCE!
SÍELÉS 3 ORSZÁG HATÁRÁN

2017. január - február (heti turnusokban).
„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)

* 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.

389 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )
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Forni di sopra
olaszország

3 km
15 km
1 km

10 éves korig ingyenes síbérlet!
1 db
4 db
4 db

Távolság Bp.-től: 679 km, 6 óra 36 perc
Magasság:

880 - 2073 m

Szintkülönbség: 1193 m
Sípályák hossza: 18 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Egy csendes gyöngyszem a Dolomitok egyik
völgyében, itt a legnagyobb biztonságban
érezhetjük magunkat: a tömeg elképzelhetetlen,
a pályák kiválóan kezeltek, a tanulópályák
pedig ideálisak még azoknak is, akiknek vannak
fenntartásai a nagyobb lejtőkkel. Mindez
verhetetlen árban.
Sízés után:
 Wellness központ úszómedencével
 Havas vidámpark
 Szánkópálya
 Nyitott korcsolyapálya
 Pizza-party
 Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel
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Forni di sopra
Olaszország

HOTEL LARICI ***
SÍTANODA tipp
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.

43 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

Pályaszállás + WELLNESS
DOLOMITOK SZILVESZTER

2016. 12. 26 - 01. 02-ig és 2016. 12. 27 - 01. 02-ig
„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.”
Udvardi Dorottya (sí- és snowboardoktató)

399 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )

DOLOMITOK CSALÁDI HETEK

2017. 01. 22-től, 01. 29-től, 02. 05-től és 02. 12-től, 6/7 éjszakás 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
Felnőtt csomagár**
ránk bízhatod a gyerekeket. ”
/ fő-től ( 6 éj )
(Takács György síoktató)

310 €

* 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.
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PIANCAVALLO
olaszország

2 km
20 km
3 km

10 ÉVES KORIG INGYeNES SÍBÉRLET!

4 db
5 db

Távolság Bp.-től: 690 km 6 óra 53 perc
Magasság:

1250-1865 m

Szintkülönbség: 615 m
Sípályák hossza: 25 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Modern pályarendszer (csak ülős felvonók),
egyedi mediterrán-alpesi hangulattal. Számos
síelés utáni programlehetőség adja az igazi
vonzerőt. A szállások, mind közvetlenül a pályák
mellett találhatóak.
Sízés után:
 Fedett korcsolyapálya
 Sportcsarnok
 Fáklyás sízés
 Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel
 Havas vidámpark
 Hótalpas túrázás
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PIANCAVALLO
Olaszország

Hotel 1301 Inn ***
SÍTANODA tipp
Piancavallo legjobb, abszolút családbarát szálláshelye, ingyenes
wellnessel, közel a pályához. Érdemes hamar lefoglalni, mert gyorsan
elfogynak a helyek!

50 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

Pályaszállás + INGYENES WELLNESS
SZILVESZTERI SZUPER SÍ7

2016. 12. 26 - 01. 02-ig és 2016. 12. 27 - 01. 02-ig
Piancavallo tökéletes választás egy újévi síelésre, hiszen a modern pályarendszer mellett,
rengeteg programot találunk magunknak és a családnak.

446 €

(Szita Richárd, snowboard oktató)

Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )

2017. 01. 02-től, 01. 15-től, 5, 6, 7 éjszakás turnusokban
A síelés az egyik legszebb sport és érdemes ezt már a legkisebbekkel is megismertetni, erre
kiváló alkalom ez a hét. Sportolás a szabadban, hegyek között, játszva tanulni, ez jó buli
lesz.
(Ölschléger Beatrix, síoktató)

Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 5 éj )

SZUPER OVI SÍ7

315 €

CSALÁDI SZUPER SÍ7

2017. 01. 02-01. 22-ig 5,6,7 éjszakás, 01. 22-03. 26-ig, 6/7 éjszakás turnusokban
„Családbarát, változatos síterep, amire még a „profi” síelők is azt mondják, hogy nem
könnyű megunni. A közelmúltban átadott szállodánk mindenki elismerését kivívta. Modern,
Felnőtt csomagár**
kívül-belül faborítású szállodában minden megvan, amire szükségünk lehet: gyerekeknek
/ fő-től ( 5 éj )
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)

312 €

* 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.
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STELLA MONTIS **
SÍTANODA tipp
Ideális szállás diákcsoportoknak, baráti társaságoknak, mindössze
200 méterre a pályáktól. Kiváló programlehetőségekkel, tágas
közösségi helyekkel, szuper áron.

34 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

A Megfizethető pályaszállás
SÍTANODA LEGJOBB ÁR

2017. jaNUÁR - FEBRUÁR, 6/7 éjszakás 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,
Felnőtt csomagár**
havas vidámpark és akár fáklyás sízés vár minket.”
/ fő-től ( 6 éj )
(Vitális Bálint síoktató)

252 €
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PIANCAVALLO
Olaszország

PIANCAVALLO
Olaszország

Hotel Sport ***
SÍTANODA tipp
Nagyszerű helyen található, 3 csillagos, 40 szobával rendelkező
szálloda. A 4 üléses lifttel könnyen becsatlakozhatunk Piancavallo
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!

43 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

Pályaszállás + SZUPER ÁRAK!
Sítanoda Aktív7

2017. jaNUÁR - FEBRUÁR, 6/7 éjszakás 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)

* 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.

353 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )
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Sella Nevea - Bovec
olaszország

30 km
44 km
6 km

Magasan fekvő, hóbiztos síterep
3 db
2 db
10 db
10 db

Távolság Bp.-től: 596 km, 5 óra 41 perc
Magasság:

1135 - 2292m

Szintkülönbség: 1157 m
Sípályák hossza: 15 km
Szezon kezdés:

2016.12.01.

Szezon zárás:

2017.04.02.

Az

olasz-szlovén

magashegyi

határon

„feelinget”

adó

fekvő

síterep,

környezettel.

Biztos hóviszonyok jellemzik. A pályák hosszú
lesiklást tesznek lehetővé a haladóknak, de
tanulópályái is rendelkezésre állnak a kevésbé
magabiztosabbaknak.
Sízés után:
 wellness a szállodában
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Sella Nevea - Bovec
Olaszország

SPORT HOTEL FORTE ***
SÍTANODA tipp
A szállás kitűnő választás a felvonókhoz és a pályákhoz való közelsége
miatt. Családoknak ideális szobatípusai miatt.

43 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

Pályaszállás + Ingyenes wellness
Sítanoda Freeride

2017. 02. 05 - 11-ig, 02. 29 - 03. 04-ig, 03. 05 - 11-ig.
„Ideális síterep azoknak, akik szeretnék a rejtett útvonalakat is kipróbálni. Mindezt egyszerre
két országban is megtehetjük, egyetlen lecsússzással akár.”
(Wetzel Zoltán síoktató)

328 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 6 éj )

Sítanoda Húsvét

2017. 04. 13 - 17-ig.

“Már áprilist írunk és még mindig a havat keresed? Sella Nevean biztosan találsz. A nyuszi
mellett a Sítanoda oktatói is ott lesznek!”
(Kadlecsik Márton síoktató)

* 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.

240 €
Felnőtt csomagár**
/ fő-től ( 4 éj )
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civetta
olaszország

30 km
44 km
6 km

Új síterep a Sítanoda kínálatában
3 db
2 db
10 db
10 db

Távolság Bp.-től: 690 km 6 óra 53 perc
Magasság:

1000-2100 m

Szintkülönbség: 1100 m
Sípályák hossza: 80 km

HOTEL CORONA ***
SÍTANODA tipp

Szezon kezdés:

2016. 11. 26.

A szállás a Mareson di Zoldo nevű falucskában, a sípályáktól

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

1 km-re található. A síbusz közvetlen a szálloda előtt áll meg.
Kiemelkedik rusztikus, elegáns és barátságos megjelenésével.

A Dolomitok legszebb tájain síelhetünk, ha ezt a
családias, mégis sok-sok pályakilométert magába
foglaló síterepet választjuk. Széles, lankás lejtők
és kihívást jelentő meredélyek váltják egymást.
Nem lehet megunni. Ha ügyesek vagyunk, a
jelzéseket követve, teljesen körbe síelhetjük a

A szobák tipikus hegyi stílusúak, nagy részük erkélyes.

58 €

Szállás / félpanzió / fő / éj-től *

INGYENES WELLNESS

ingyenes SZÁLLÁS 12 éves korig

pályarendszert.
Sízés után:
 akinek nappal kevés volt: esti sízés!
 apres ski a közeli riffugioban
 kettesben, meghitt vacsora ajándék
borral, a gyerekekkel addig mi

CIVETTA FELFEDEZÉSE

2017. 03. 12 - 19-IG ÉS 2017. 03. 12 - 18-IG
“Fedezzük fel együtt ezt a kiváló síterepet!
A tavalyi évben, a próbasízés alkalmával rabul
Felnőtt csomagár**
ejtett minket változatos pályáival, a Dolomitok
/ fő-től ( 6 éj )
nyújtotta fanatasztikus hátterével.”
(Uj Róbert, sí- és snowboardoktató)

399 €

foglalkozunk.
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* 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.

SÍ és SNOWBoard
kölcsönző
“Egyedülálló szolgáltatást nyújtunk kölcsönzőnkkel
a legjobb felszereléseket biztosítjuk a helyszínen.
Nem kell otthonról cipelni a sí vagy snowboard felszerelést, nem
kell a kölcsönzéssel bajlódni, online foglalási rendszerünkkel
gyorsan, kényelmesen lefoglalhatod a tudásodnak, magasságodnak,
súlyodnak megfelelő sít, snowboardot vagy akár teljes felszerelést.
Óriási választékunkban a legmodernebb, folyamatosan karbantartott
Rossignol felszereléseket találod.”

SÍ és SNOWBoard
oktatás
Nem érdemes otthonról síoktatót hozni, a helyszínen magyar nyelvű
PROFI síoktatók állnak rendelkezésre, akik úgy ismerik a síterepet ,
mint a tenyerüket. Privátoktató bérlés esetén a Sítanoda oktató a
pálya nyitástól, a pálya zárásig a csoport rendelkezésére áll. A csoport
költségvetését nem terheli a síoktató szállása, ellátása síbérlete.

SÍtanoda
SÍnapközi
Legtöbb

síterepünkön

igényelhető

sínapközi

szolgáltatásunk

az oktatáson résztvevő gyerekeknek. Amennyiben szeretnéd
gyermekedet / diákodat 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.
Az ebéd menüválasztásos, a menüben egy meleg étel, üdítőital
és desszert/gyümölcs szerepel. A Sítanoda oktatói, animátorai az
oktatások közötti pihenőidőben vigyáznak a síelő gyerekekre és
gondoskodnak arról, hogy ne unatkozzanak...

Várunk nyáron is!

SÍtanoda nyár
Ha szereted a téli Sítanoda hangulatot,
akkor tarts velünk nyáron is!
Családi nyaralásaink a legkisebbektől a nagyszülőkig,
mindenkinek szólnak.
Ski Travel Utazási Iroda
8200 Veszprém, Szeglethy J. u. 1.
+36/ 70 339-5018; +36/ 88 567-401
info@sitanoda.hu
Engedély szám: U-001653

www.sitanoda.hu

