SÍTANODA

DIÁK SÍTÁBOROK

www.sitanoda.hu

ISKOLAI CSOPORT?
NAGYOBB BARÁTI TÁRSASÁG?
CÉGES CSAPATÉPÍTÉS?
SÍ KLUB?
BÍZD RÁNK A SZERVEZŐMUNKÁT
ÉS ÉLVEZD TE IS A SÍTANODA HANGULATOT!


A legkedvezőbb szállás és bérletárakat kínáljuk



Kedvezményekkel és jutalékkal díjazzuk a csoportszervezők munkáját



Igény esetén, a síterepet jól ismerő magyar síoktatókat biztosítunk,
akiknek a szállás és síbérletköltsége nem terheli a csoport költségvetését



Profi animátorainkkal programokat szervezünk, legyen az rifuggio-party,
fáklyás sízés, disco, pizza est vagy akár egy havas vidámpark látogatás...



Egyes síterepeken igény szerint, gyermekfelügyeletet biztosítunk ebédelési lehetőséggel  a sípályán



A helyszínen magyar nyelvű asszisztenciát biztosítunk az utazás ideje alatt



Kölcsönzőnk mindig a legmodernebb felszereléseket biztosítja. Otthonról kényelmesen online lefoglalhatod a felszerelést,
amit az érkezés napján csak át kell venni, majd távozáskor leadni. Ráadásul ezt kedvezőbb áron teheted meg,
mintha otthonról kölcsönöznél!

Innerkrems • AUSZTRIA
2 db
6 db

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:
• Szauna party
• Esti szánkózás kivilágított szánkópályán
Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!*
*oktatás igénybevétele esetén

Pályák:

7 km
27 km
2 km
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HOTEL SCHIHOF ***

INGYENES
WELLNESS

Elhelyezkedés:

Legközelebbi sípálya 800 m

Turnusok:

5 éjszaka 4 vagy 5 nap sí

Távolság bp-től:

509 km, 5 óra 33 perc						

Sítanoda tipp:

Megfelelő hóviszonyok esetén a szállodáig csúszhatsz a sípályáról.
A síbusz közvetlen a szálloda előtt áll meg.				

Szállás leírás:

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.

Szobatípus:

Kétágyas (max. 2 fő), háromágyas (max. 4 fő), családi egylégterű (max. 4 fő),
családi kétlégterű (max. 5 fő)					

Ellátás:

Félpanziós (büféreggelivel és svédasztalos vacsora salátabárral)

Szolgáltatások:

Ingyenes szolgáltatások: wellness rész (gőzkabin, szauna),
fűtött sífelszerelés tároló, játszósarok, parkolás, WiFi.

Fizetős szolgáltatások:

bár, étterem, masszázs.

CSOMAGÁR SÍBÉRLETTEL!
Időszak
01.09-01.28.
01.28-03.19.

Ingyenes helyek:
1:15 - 18 éves korig		
1:25 - 18 éves kor felett		
A helyszínen kötelezően fizetendő költség nincs.

NAP/ÉJ/SÍNAP
6-14,99
6/5/5
220,00 €
6/5/4
210,00 €
6/5/5
245,00 €
6/5/4
230,00 €
6 éves életkorig INGYENES!

15-17,99
315,00 €
295,00 €
325,00 €
305,00 €

18+
360,00 €
335,00 €
390,00 €
365,00 €
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Ravascletto • olaszország
1 db
5 db

Magasság:

950-1970 m

Változatos, mégis átlátható síterep, valódi kényelmet biztosító infrastruktúrával.
Szállásunk a Hotel Sportur kiváló elhelyezkedése pedig lehetővé teszi,
hogy egészen a szállodáig síeljünk…

Szintkülönbség: 1020 m
Sípályák hossza: 28 km

5 db
1 db

Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Sízés után:
• Kivilágított szánkópálya.
• Fáklyás sízés, Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel.
• Hótalpas túrázás
• Pizza party
• Wellness központ úszómedencével Arta Treme-ben.
Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Sínapközi, ebéd a sípályán: 11 € /fő /nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!

Pályák:

6 km
18 km
4 km

A diák síbérlet árak minimum 15 fő 10-18 éves
diák esetén érvényesek.
Diák síbérlet ingyenesség: 1:15
Felnőtt síbérlet ingyenesség: 1:25
10 éves életkorig a síbérlet INGYENES!

SÍBÉRLET ÁRAK
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AKCIÓS (2017.01.09.-2017.01.29.)

FŐSZEZON (2017.01.29. - 2017.03.13.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

40 €

64 €

5 napos

ingyenes

50 €

6 napos

ingyenes

60 €

UTÓSZEZON (2017.03.13. - 2017.04.02.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

60 €

89 €

4 napos

ingyenes

60 €

64 €

77 €

5 napos

ingyenes

75 €

108 €

5 napos

ingyenes

75 €

77 €

89 €

6 napos

ingyenes

90 €

125 €

6 napos

ingyenes

90 €

89 €

HOTEL SPORTUR ***

PÁLYASZÁLLÁS

Elhelyezkedés:

Legközelebbi sípálya 20 m, kabinos felvonó 50 m.

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

661 km 6 óra 16 perc					

Sítanoda tipp:

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

Szállás leírás:

Kiváló helyen, közvetlenül a ravasclettói kabinos lift alsó állomásától 50 méterre, az egyik leghosszabb
piros pálya aljában helyezkedik el. A szálloda mellett közvetlenül, mozgószőnyeges felvonókkal felszerelt,
tanuló sípálya és szánkópálya található. Kellemes hangulatú sport hotel, rendezvényteremmel, bárral,
kényelmes társalgóval, tágas szobákkal. A szállodában van egy kis wellness rész medencével, szaunával,
pezsgőfürdővel, március elejétől üzemel, így az utószezonban érkező vendégeink élvezhetik.

Szobatípus:

kétágyas (max. 4 fő), családi egylégterű (max. 5 fő), családi kétlégterű (max. 6 fő)

Ellátás:

Reggeli - büféreggeli. Vacsora – Leves, salátabár, tésztabár. Főétel.
Desszert vagy gyümölcs.

Ingyenes szolgáltatások: Parkoló a garázsban és a szálloda előtt,játszósarok, rendezvényterem, sí tároló,
ingyenes WIFI a bárban. Ingyenes wellness rész (medence, szauna, pezsgőfürdő), márciustól.
Fizetős szolgáltatások:

Bár, biliárd

ELHELYEZÉS 4/5 ÁGYAS
SZOBÁKBAN
Időszak

NAP/ÉJ
4 éves kor fölött:
6/5
200,00 €
2017. 01. 02 - 03. 04.
7/6
240,00 €
6/5
185,00 €
2017. 03. 05 - 04. 01.
7/6
222,00 €
4 éves életkorig INGYENES!

Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
5 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!
* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!
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TARVISIO • olaszország
2 db
4 db

Magasság:

750-1751 m

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.

Szintkülönbség: 1001 m
Sípályák hossza: 33 km

8 db
1 db

Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Sízés után:
• Pizza-party
• WELLNESS+ MEDENCE a szállodánkban!
• Hótalpas túra
• Pizza est
Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!

Pályák:

14 km
10 km
9 km

A diák síbérlet árak minimum 15 fő 10-18 éves
diák esetén érvényesek.
Diák síbérlet ingyenesség: 1:15
Felnőtt síbérlet ingyenesség: 1:25
10 éves életkorig a síbérlet INGYENES!

SÍBÉRLET ÁRAK
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AKCIÓS (2017.01.09.-2017.01.29.)

FŐSZEZON (2017.01.29. - 2017.03.13.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

40 €

64 €

5 napos

ingyenes

50 €

6 napos

ingyenes

60 €

UTÓSZEZON (2017.03.13. - 2017.04.02.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

60 €

89 €

4 napos

ingyenes

60 €

64 €

77 €

5 napos

ingyenes

75 €

108 €

5 napos

ingyenes

75 €

77 €

89 €

6 napos

ingyenes

90 €

125 €

6 napos

ingyenes

90 €

89 €

HOTEL IL CERVO ****

,
PÁLYASZÁLLÁS
dence
wellness + me

Elhelyezkedés:

legközelebbi sípálya 70 m

Turnusok:

6 vagy 7 éjszaka

Távolság bp-től:

578 km, 5 óra 19 perc				

Sítanoda tipp:

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).

Szállás leírás:

Kiváló elhelyezkedésű, a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően négy csillagossá minősített szálloda,
Tarvisio központjához közel, a pályáktól 70 méterre található. A szobák jó része nagyméretű,
családi jellegű. Közösségi terei szépen kialakítottak, a gyerekeket izgalmas játszószoba várja, a
felnőttek kényelmét egy 210 négyzetméteres wellness részleg szolgálja, ami 2016 júniusától új
medencével bővül.

Szobatípus:

Standard, Superior, Superior Suite

Ellátás:

Félpanzió (büféreggeli, menüválasztásos vacsora)

Ingyenes szolgáltatások: A héten egy alkalommal wellness részleg (szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium), medencével
ingyenesen használható, minden egyéb alkalom 10€/fő.
Fizetős szolgáltatások:

A’ la carte étterem, bár

ELHELYEZÉS STANDARD TÍPUSU SZOBÁKBAN
Időszak
01.29-02.12. és
02.19.-02.26.

Ingyenes helyek: 1:25
Superior vagy Superior Suit szobákban való
elhelyezés esetén felár fizetendő!
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!

NAP/ÉJ/SÍNAP

3-7,99

8-11,99

12-14,99

15+

7/6

192,00 €

234,00 €

324,00 €

342,00 €

224,00 €
273,00 €
3 éves életkorig INGYENES!

378,00 €

399,00 €

8/7
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Piancavallo • olaszország
4 db
5 db

Magasság:

1250-1865 m

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.

Szintkülönbség: 615 m

Sízés után:
• Fedett korcsolyapálya
• Sportcsarnok
• Fáklyás sízés, Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel.
• Havas vidámpark
• Hótalpas túrázás

Sípályák hossza: 25 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Sínapközi, ebéd a sípályán: 11 € /fő /nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!

Pályák:

2 km
20 km
3 km

A diák síbérlet árak minimum 15 fő 10-18 éves
diák esetén érvényesek.
Diák síbérlet ingyenesség: 1:15
Felnőtt síbérlet ingyenesség: 1:25
10 éves életkorig a síbérlet INGYENES!

SÍBÉRLET ÁRAK
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AKCIÓS (2017.01.09.-2017.01.29.)

FŐSZEZON (2017.01.29. - 2017.03.13.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

40 €

64 €

5 napos

ingyenes

50 €

6 napos

ingyenes

60 €

UTÓSZEZON (2017.03.13. - 2017.04.02.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

60 €

89 €

4 napos

ingyenes

60 €

64 €

77 €

5 napos

ingyenes

75 €

108 €

5 napos

ingyenes

75 €

77 €

89 €

6 napos

ingyenes

90 €

125 €

6 napos

ingyenes

90 €

89 €

HOTEL STELLA MONTIS **

PÁLYASZÁLLÁS

Elhelyezkedés:

250 méterre a sípályától

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

690 km 6 óra 53 perc			

Sítanoda tipp:

Ideális szállás diákcsoportoknak, baráti társaságoknak. Kiváló programlehetőségekkel, szuper áron.

Szállás leírás:

A szálló több száz fő befogadására alkalmas 3 szintes épület. Az alagsorban több közösségi helyiség
található, diszkóval, társalgóval, pinpong asztalokkal, sítárolóval. A földszinten recepció, étkező,
társalgó és bár, az emeleteken pedig a szobák vannak elhelyezve.A legtöbb szoba 4-6 ágyas (a 6 ágyas
szobákban emeletes ágy van), de vannak 2 -3 ágyas szobák is, minden szoba saját fürdővel, WC-vel
rendelkezik. Nagyon jó helyen fekszik az épület, a központot elérhetjük pár perc sétával, a legközelebbi
sífelvonó 250 méterre található. A szállástól pár száz méterre fedett korcsolyapálya, kivilágított
sífutópálya, havas vidámpark és szánkópálya várja a vendégeket.

Szobatípus:

kétágyas, háromágyas, 4-6 ágyas

Ellátás:

Félpanzió (előétel, saláták büféasztalról, főétel önkiszolgáló rendszerben).

Ingyenes szolgáltatások: Bár, játékterem, társalgó, asztalitenisz, diszkó, TV-szoba
Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
7 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!
* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!

ELHELYEZÉS 4/5 ÁGYAS SZOBÁKBAN
Időszak
2017. 01. 02 - 04. 01.

NAP/ÉJ/SÍNAP

5 éves életkor fölött

6/5

170,00 €

7/6
5 éves életkorig INGYENES!

204,00 €

HOTEL SPORT ***
PÁLYASZÁLLÁS

Elhelyezkedés:

legközelebbi sípálya 20 m

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

690 km 6 óra 53 perc		

Sítanoda tipp:

A szálloda szomszédságában található a La Genzianella nevű gyönyörű kis éttrem-bár, amit nem csak
a kitűnő konyhája miatt ajánlunk. Fergeteges esti bulik szoktak itt összejönni a Sítanoda csapatával!

Szállás leírás:

Nagyszerű helyen található három csillagos, 40 szobával rendelkező szálloda. A 20 méterre lévő 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.

Szobatípus:

Kétágyas (max. 3 Fő), háromágyas (max. 4 Fő), négyágyas (max. 5 Fő)
Ellátás: Félpanzió (büféreggeli,
menüválasztásos vacsora).

ELHELYEZÉS STANDARD
TÍPUSú SZOBÁKBAN
Időszak
Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
7 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!
* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!

2017. 01.02 - 01.28
2017. 03.05 - 04.01.
2017. 01.29 - 03.04.

Ingyenes szolgáltatások:
közös helyiség, sítároló, wifi.

NAP/ÉJ/SÍNAP

6-11,99

12-14,99

15+

6/5

170,00 €

205,00 €

215,00 €

Fizetős

7/6

204,00 €

246,00 €

258,00 €

235,00 €
282,00 €

245,00 €
294,00 €

szolgáltatások:
étterem, bár

6/5
195,00 €
7/6
234,00 €
6 éves életkorig INGYENES!
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FORNI DI SOPRA • olaszország
1 db
4 db

Magasság:

880 - 2073 m

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.

Szintkülönbség: 1193 m
Sípályák hossza: 18 km

4 db

Szezon kezdés:

2016. 12. 08.

Szezon zárás:

2017. 04. 17.

Sízés után:
• Wellness központ úszómedencével
• Havas vidámpark
• Szánkópálya
• Nyitott korcsolyapálya
• Pizza-party
• Apre’s Ski Party Sítanoda DJ-vel.
Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Sínapközi, ebéd a sípályán: 11 € /fő /nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!

Pályák:

3 km
15 km
1 km

A diák síbérlet árak minimum 15 fő 10-18 éves
diák esetén érvényesek.
Diák síbérlet ingyenesség: 1:15
Felnőtt síbérlet ingyenesség: 1:25
10 éves életkorig a síbérlet INGYENES!

SÍBÉRLET ÁRAK
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AKCIÓS (2017.01.09.-2017.01.29.)

FŐSZEZON (2017.01.29. - 2017.03.13.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

40 €

64 €

5 napos

ingyenes

50 €

6 napos

ingyenes

60 €

UTÓSZEZON (2017.03.13. - 2017.04.02.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

60 €

89 €

4 napos

ingyenes

60 €

64 €

77 €

5 napos

ingyenes

75 €

108 €

5 napos

ingyenes

75 €

77 €

89 €

6 napos

ingyenes

90 €

125 €

6 napos

ingyenes

90 €

89 €

HOTEL VILLA ALPINA ***

PÁLYASZÁLLÁS

Elhelyezkedés:

Legközelebbi sípálya 250 m

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

679 km, 6 óra 36 perc			

Sítanoda tipp:

A szállás közel helyezkedik el Forni di Sopra kezdő sípályáihoz, ezért kitűnő választás a kezdőknek
és a kisgyerekeseknek.

Szállás leírás:

A szállás a keleti Dolomitoknál és a Karni-Alpoknál található. 36 kényelmes két- és háromágyas
szobákkal rendelkezik, saját fürdőszobával, zuhanyzóval, színes TV-vel, telefonnal felszerelve.
A városközpont pár lépésnyire található. A sípályák 250-300 méterre helyezkednek el.

Szobatípus:

Kétágyas (max. 3 Fő), háromágyas (max. 3 Fő), négyágyas (max. 4 Fő)

Ellátás:

Félpanzió (büféreggelivel és svédasztalos vacsora)

Ingyenes szolgáltatások: sítároló, rendezvényterem, gyerekeknek játszósarok
Fizetős szolgáltatások:

Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
7 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!

bár, étterem

ELHELYEZÉS 4 ÁGYAS SZOBÁKBAN
Időszak
2017. 01. 02 - 04. 01.

* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!

NAP/ÉJ/SÍNAP

5 éves életkor fölött

6/5

170,00 €

7/6
5 éves életkorig INGYENES!

204,00 €

HOTEL LARICI ***
Északi pályák 150 méter, déli pályák 900 méter.

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

679 km, 6 óra 36 perc		

Sítanoda tipp:

2015-ben „gazdát” cserélt a hotel. Az új tulajdonos nagyon szeretné, ha a magyar vendégek visszatérő
vendégek lennének, ezért biztosak vagyunk abban, hogy kiemelt figyelemben lesz része a Sítanoda
vendégeinek. A rendkívül kedvező bevezető ár pedig magáért beszél…

Szállás leírás:

A Dolomitok természetvédelmi terület szomszédságában megbújó elbűvölő település, észak-nyugati
oldalán, erdei környezetben találjuk ezt a hagyományokkal rendelkező szállodát. A hangulatos
település központja 5 perc séta a szállodától. Minden szoba színes TV-vel, telefonnal felszerelt. Tágas
világos éttermében mind a reggeliztetés mind a vacsoráztatás büférendszerben zajlik.

ELHELYEZÉS 4/5 ÁGYAS
SZOBÁKBAN!
Időszak
Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
5 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!
* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!

,
PÁLYASZÁLLÁS
wellness

Elhelyezkedés:

2017. 01. 02 - 03. 04.

NAP/ÉJ/SÍNAP 4 éves kor fölött
6/5

7/6
6/5
2017. 03. 05 - 04. 01.
7/6
4 éves életkorig INGYENES!

200,00 €
240,00 €
185,00 €
222,00 €

Szobatípus: Kétágyas (max. 3 Fő), háromágyas (max. 4 Fő),
négyágyas (max. 5 Fő)
Ellátás: Félpanzió / büféreggeli és svédasztalos vacsora
Ingyenes szolgáltatások:
wellness ( finn szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő),
rendezvényterem, gyermekeknek játszósarok,
asztali tenisz. Free WI-FI
Fizetős szolgáltatások:
bár, étterem
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Sella Nevea - Bovec • olaszország
2 db

Magasság:

1135 - 2292 m

Az olasz-szlovén határon fekvő síterep, magashegyi „feelinget” adó környezettel. Biztos hóviszonyok
jellemzik. A pályák hosszú lesiklást tesznek lehetővé a haladóknak, de tanulópályái is rendelkezésre állnak
a kevésbé magabiztosabbaknak. A szállodánkban minden a csoport kényelmét biztosítja, nagy közösségi
terek, wellness, bár és igazi olasz hangulat.

Szintkülönbség: 1157 m

1 db
1 db

Sípályák hossza: 15 km
Szezon kezdés:

2016. 12. 01.

Szezon zárás:

2017. 04. 02.

Sízés után:
• Pizza-party
• Hótalpas túra
• Apre ski party
• Kutyaszánozás
Sítanoda extra:
• Sí / snowboard felszerelés kölcsönzés a helyszínen: 30 €/fő/turnus
• Privát oktató bérlés: 100 €/oktató/nap
• Versenyszervezés, ünnepélyes díjkiosztóval, díjakkal.: INGYENES!

Pályák:

14 km
10 km
9 km

A diák síbérlet árak minimum 15 fő 10-18 éves
diák esetén érvényesek.
Diák síbérlet ingyenesség: 1:15
Felnőtt síbérlet ingyenesség: 1:25
10 éves életkorig a síbérlet INGYENES!

SÍBÉRLET ÁRAK
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AKCIÓS (2017.01.09.-2017.01.29.)

FŐSZEZON (2017.01.29. - 2017.03.13.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

40 €

64 €

5 napos

ingyenes

50 €

6 napos

ingyenes

60 €

UTÓSZEZON (2017.03.13. - 2017.04.02.)

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

0-9,99 év

10-17,99 év

18+

4 napos

ingyenes

60 €

89 €

4 napos

ingyenes

60 €

64 €

77 €

5 napos

ingyenes

75 €

108 €

5 napos

ingyenes

75 €

77 €

89 €

6 napos

ingyenes

90 €

125 €

6 napos

ingyenes

90 €

89 €

SPORT HOTEL FORTE ***

,
PÁLYASZÁLLÁS
dence
wellness + me

Elhelyezkedés:

legközelebbi sípálya 100 m

Turnusok:

5 vagy 6 éjszaka

Távolság bp-től:

596 km, 5 óra 41 perc				

Sítanoda tipp:

A szállás kitűnő választás a felvonókhoz és a pályákhoz való közelsége miatt. Családoknak ideális
szobatípusai miatt. Haladó sízők szinte a szálloda bejáratáig síelhetnek.

Szállás leírás:

Kitűnő helyen fekvő, nemrégiben felújított, számos szolgáltatást nyújtó szálloda 100 méterre
helyezkedik el Sella Nevea sípályáitól. A sípályákról közvetlenül a szállás elé lehet síelni. Az étterem
mediterrán konyhával, pizzákkal, és kérésre speciális menükkel várja a vendégeket.

Szobatípus:

Kétágyas (max. 3 Fő), családi egylégterű (max. 5 Fő), családi kétlégterű (max. 5 Fő)

Ellátás:

Félpanzió (büféreggelivel és svédasztalos vacsorával)

Ingyenes szolgáltatások: sítároló, medence, pezsgőfürdő, konditerem, szauna,
szolárium, közös helyiség, miniclub, WI-FI
Fizetős szolgáltatások:

Étterem, bár és pizzéria

ELHELYEZÉS 4/5 ÁGYAS
SZOBÁKBAN!
Időszak
2017. 01. 02 - 03. 04.

NAP/ÉJ/SÍNAP 4 éves kor fölött
6/5

200,00 €

7/6
6/5
2017. 03. 05 - 04. 01.
7/6
4 éves életkorig INGYENES!

Ingyenes helyek: 1:15
2 ágyas felár:*
5 €/fő/éj
3 ágyas felár: *
3 €/fő/éj
A helyszínen kötelezően fizetendő díj nincs!
* 2 vagy 3 ágyas elhelyezés esetén felár fizetése kötelező!

240,00 €
185,00 €
222,00 €
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SÍ & 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.”
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SPECIÁLIS DIÁK ÁR:

30 € / fő / turnus

SÍ & SNOWBoard
OKTATÁS

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

PRIVÁT OKTATÓ BÉRLÉS ISKOLÁKNAK:

100 € / oktató / nap
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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...
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SÍNAPKÖZI SZOLÁLTATÁS DIÁKCSOPORTOK RÉSZÉRE:

55 € / 5 nap

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

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

ATLASZ

ASSISTANCE CARD

SÍTANODA

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

