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február 23.
Murau sítáborok 2020. janár 23. és
nusokban,
között folyamatosan, változatos tur
ményes
különböző szállástípusokban, kedvez
síbérlettel és síoktatással!

ALPENBLICK HOTEL****

2020. jan. 23–26.,
jan. 26–feb. 1., feb. 19–23.

Síoktatás

25 éves tapasztalattal ajánljuk MURAU-Kreischberg pályáit, mely
minden sítudásnak megfelelő hóbiztos pályarendszer, ideális családi sítáborok helyszínére, hiszen kitűnő terep síoktatásra.
A síoktatásról hivatalos, nemzetközi síoktatói diplomával rendelkező oktatók gondoskodnak, ezért a legújabb technikák, legkorszerűbb oktatási módszereket alkalmazzák. Nagy hangsúlyt fektetünk
a felnőtt síoktatásra is! Az oktatás minden tudás szinten délelőtt,
délután, pontos csoport beosztással történik. Munkatársaink jelentkezéskor felvesznek pár információt a sítudásra vonatkozóan,
hogy egy viszonylag pontos előzetes felméréssel, a lehető leggyorsabban menjen a csoport beosztás. A maximum 8 fős csoportokat
az első nap délelőtt történő szintfelmérés alapján, tudás illetve kor
szerint osztjuk szét. Síoktatás díja a helyszínen fizetendő!

CLUB HOTEL Kreischberg
2020. feb. 2–7., feb. 14–19.

FERIENPARK apartmanok
2020. feb. 9–13.

Síverseny

Gyermekeknek izgalmas síversenyt rendezünk, melyet ünnepélyes
díjkiosztóval és apré ski partyval koronázunk meg.

Kreischberg Ausztria egyik
legjobban üzemeltetett,
és leghóbiztosabb pályája!
Kreischberget akár a legek hegyének is nevezhetnénk. Itt található ugyanis
Stájerország leghosszabb (3,7 km) kabinos felvonója, mely két szakaszon
903 m szintkülönbséget tesz meg, és egy óra alatt 1 800 személyt képes
szállítani, valamint a tartomány legnagyobb területű (250 000 m2) víztározója, melyből a korszerű hóágyúkat táplálják. A működésükhöz szükséges
vizet 80 km-nyi vízvezeték szállítja a 80 hóágyúhoz. A rendelkezésre álló
erőforrásoknak köszönhető, hogy a sírégió 90%-a síelhető kevésbé hideg
időben is.
Újdonságnak számít egyértelműen a 10 személyes kabinos lift, mellyel a
csúcsra lehet feljutni. Kreischberg széles pályái kiválóan alkalmasak a carving technika gyakorlására. A pályarendszer alsó szakaszát, mely egy hos�szú fekete pálya, csak haladóknak ajánljuk. Kevésbé gyakorlottak inkább

válasszák a biztonságos kabinos liftet a völgybe való közlekedéshez. A kicsiknek számos attrakcióval (snowtubing, dinópark, trambulin) igyekeznek
színesebbé tenni a síelést.
Természetesen a snowboardosokra is gondoltak: snowpark ugratókkal, a
kreischbergi sípályák alján található Európa legnagyobb természetes félcsöve, ami a snowboard világbajnokság helyszíne is volt egyben.
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Árakat Euróban adtuk meg, a forint árak tájékoztató jellegűek. Befizetés Euróban , vagy magyar forintban napi ERSTE valuta eladási árfolyamon.

Engedély szám: R-1687/1998/1999

ALPENBLICK HOTEL****

// korábban Ferien Hotel // pályától 300 m-re

Időpontok: 2020. jan. 23–26. (4 nap / 3 éj / 3 sínap)
2020. jan. 26–feb. 1. (7 nap / 6 éj / 5 sínap)
2020. jan. 26–feb. 1. (7 nap / 6 éj / 6 sínap)
2020. feb. 19–feb. 23. (5 nap / 4 éj / 3 sínap)
2020. feb. 19–feb. 23. (5 nap / 4 éj / 4 sínap)

Wellness:
•

Az eddig Ferien Hotelként ismert szálloda, széles körű fejlesztést
követően, 4*-os színvonalon várja régi és új vendégeit. Teljesen felújított, magas színvonalú, gyermekbarát szálloda.
A szálloda a kabinos lifttől 300 m-re található, mely kényelmes, néhány perces sétával megközelíthető. Igény szerint a szálloda kisbusza folyamatosan viszi a vendégeket a lifthez. A pálya aljánál
hatalmas síkölcsönző, sportbolt, hangulatos apre-ski bár, pékség
található.

Szolgáltatások: Hangulatos bár, kandallós étterem társalgó
rész, wellness részleg, valamennyi szobához fürdőköpeny, szálloda
egész területén WIFI ( ingyenes). Gyereknek hatalmas és jól felszerelt gyermekjátszó rész, XBOX-szoba és játékgépek .

Elhelyezés: Az elegánsan berendezett tágas szobák 2-5 fő elhelyezésére alkalmas, fürdőszobával, kábel TV-vel, rádióval, széffel,
hajszárítóval, nagyméretű terasszal vagy erkéllyel felszerelt szobák,
stúdiók, apartmanok minden igényt kielégítenek.

Szobatípusok:
•

•

•

•

Standard szoba: 18-20 m² alapterületű, legfeljebb 2-3 felnőtt
elhelyezésére alkalmas, erkélyes szoba, zuhanyzóval felszerelt
fürdőszobával.
Superior szoba: 30-40 m² alapterületű, legfeljebb 5 fő elhelyezésére alkalmas, egylégterű, erkélyes szoba kihúzható kanapéval.. A fürdőszoba zuhanyzóval felszerelt.
Kreischberg Suite: 35 m² alapterületű, kétlégterű, maximum 2
felnőtt és 2 gyermek elhelyezésére alkalmas, erkélyes szoba
kihúzható kanapéval, zuhanyzóval felszerelt fürdőszobával.
Alpenblick Suite: 52 m² alapterületű, 3 helyiségből álló, zuhanyzós fürdőszobával felszerelt szoba, amely főként nagyobb családok számára ideális. 6 fő elhelyezésére alkalmas.

Ellátás: Félpanzió: bőséges büféreggeli és több fogásos vacsora
salátabüfével.
Részvételi díj tartalmazza: szállás, félpanziós ellátás, wellness
használatát, kedvezményes, csoportos síbérlet és key card árát,
szervezett magyar nyelvű síoktatás lehetőséget.
•
4 éves kor alatt szállás, ellátás, síbérlet ingyenes
•
síoktatás 4 éves kortól
•
6 éves kor alatt síbérlet ingyenes
•
gyermek kedvezmények két felnőttel egy szobában
érvényesek
•
2 légteres Kreischberg suite családi szoba felára:
50 EUR/szoba/éj
•
3 légteres Alpenblick suite családi szoba felára:
80 EUR/szoba/éj
•
helyszínen fizetendő idegenforgalmi díj 15 év felett:
1,5 EUR/fő/éj

Gyermek
(6–9,99 év)

(10–14,99 év)

(15–16,99 év)

(17–19,99 év)

Ifi

Felnőtt

4 nap / 3 éj / 3 sínap

110 €

180 €

220 €

250 €

290 €

440 €

330 €

2020.
jan. 26–feb. 1.

195 €

300 €

380 €

440 €

495 €

780 €

550 €

2020.
jan. 26–feb. 1.

195 €

310 €

390 €

450 €

515 €

795 €

570 €

2020. feb. 19–23.

140 €

205 €

260 €

300 €

340 €

570 €

375 €

2020. feb. 19–23.

140 €

225 €

280 €

320 €

370 €

610 €

415 €

2020. jan. 23–26.

7 nap / 6 éj / 5 sínap

7 nap / 6 éj / 6 sínap
5 nap / 4 éj / 3 sínap
5 nap / 4 éj / 4 sínap

(4–5,99 év)

Gyermek

•
•

Gyerek

Időpont/turnus

Gyermek

•
•
•
•

beltéri uszoda, úszófolyosóval összekötve egy kültéri, fűtött
medencével (naponta 7:30-19:00)
gyermekmedence
szauna, bioszauna
gőzfürdő
panorámaszauna az emeleten – külön kérésre, ingyenesen
(a délutáni órákban)
relaxárium
élményzuhany

Megjegyzés: Síbérlet 6 éves korig (2014): ingyenes; Gyerek síbérlet: 2004-2013; Síbérlet Ifi: 2001-2003

Felnőtt

(>20 év, 3. ágy)
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Árakat Euróban adtuk meg, a forint árak tájékoztató jellegűek. Befizetés Euróban , vagy magyar forintban napi ERSTE valuta eladási árfolyamon.

FERIENPARK APARTMANOK ****
Kreischbergi kabinos lift alsó állomásától kb. 300 méterre található,
4 csillagos luxus apartmantelep önálló hangulatos 3-4-5 fős faházakkal és sorházakkal. Központi recepcióval, étteremmel, uszodával,
szaunával, gyermek pancsolóval, wellness részleggel felszerelt komplexum, mely szolgáltatásokat a részvételi díj tartalmazza!
Ellátás: önellátás, vagy félpanziós lehetőséget biztosítunk
az apartmanok központi épületében: felnőtt 22 €/fő/nap,
gyerek 10-14 évig: 17 €/fő/nap, 3-9 évig: 12 €/fő/nap.
Végtakarítás és üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő:
Garconniere, Village 28 nm.: 50 €, Maisonette, Village 35 nm: 65 €;
Familien apartman, Troadkasten house 75 €.
Üdülőhelyi díj: 1,5 €/fő/éj 15 év felett. Kaució: 100 €/ap., Troadkastein
200 €/nap, melyet távozáskor utasaink az apartman hiánytalan átadásakor visszakapnak. Ágynemű, törölköző kötelező bérleti díja: 12 €/fő.
Gyerekágy 15 € / éj, háziállat vihető: 10 € / éj.
Részvételi díj tartalmazza a medence és szauna használatát.
Uszoda nyitva 8.00-20.00, szauna nyitva: 15.00-20.00
Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor a jegypénztárban visszajár! (3 €)
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 1,5%-a
Elhelyezés: 3-4-5 fős több típusú apartmanokban, a részletes alaprajzot
e-mailben küldjük az érdeklődőknek, illetve honlapunkon is megtalálható.
•

Garconniere 30 m²: 2-3 fő részére, nappali és hálószoba egyben, francia és egyszemélyes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító,
kábeltévé, rádió, széf és erkély.

•

Maisonette apartman 45 m²: 2-4 fő részére, hálószoba az első
emeleten franciaággyal, nappali és hálószoba egyben kanapéval 2
személynek, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, rádió,
kábeltévé, széf és erkély.

•

Familien apartman 55 m²: 3-5 fő részére, hálószoba az első emeleten
francia és egyszemélyes ággyal, nappali és hálószoba egyben 2 személyes kanapéval, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító,
rádió, kábeltévé, széf és erkély.

•

Village apartman 28 m²: 2-3 fő részére, nappali heverővel, teljesen
felszerelt konyha, kétágyas szoba, fürdőszoba, hajszárító, rádió, kábeltévé, széf és erkély.

•

Village apartman 35 m² : 2-4 fő részére, nappali, 1 kétágyas szoba és
1 hálószoba emeletes ággyal, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba,
hajszárító, rádió, kábeltévé, széf és terasz.

•

Troadkasten house 35 m² : 2-3 fő részére, nappali és teljesen felszerelt
konyha, nyitott hálószoba az első emeleten franciaággyal és egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, kábeltévé, rádió, széf és terasz.

•

Troadkasten house 41 m²: 4 fő részére, nappali és teljesen felszerelt
konyha, 1 hálószoba emeletes ággyal az első emeleten, nyitott hálószoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító,
kábeltévé, rádió, széf és terasz.

•

Troadkasten house 49 m² : 4-5 fő részére, nappali és teljesen felszerelt konyha, 1 kétágyas szoba az első emeleten, másik hálószoba 2
esetleg 3 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, kábeltévé,
rádió, széf és terasz.
Időpont/turnus
2020. feb. 9–13.

6 nap / 5 éj / 4 sínap

(0–5,99 év)

Gyerek

(6–16,99 év)

Gyermek

(17–19,99 év)

Gyermek

Felnőtt

195 €

315 €

365 €

415 €

Megjegyzés: Síbérlet 6 éves korig (2014) ingyenes; Gyerek síbérlet 2004-2013; Síbérlet Ifi 2001-2003

Árakat Euróban adtuk meg, a forint árak tájékoztató jellegűek. Befizetés Euróban , vagy magyar forintban napi ERSTE valuta eladási árfolyamon.

CLUB HOTEL KREISCHBERG

// korábban Alpin Hotel // pályától 200 m-re

A Hotel 2007-ben épült, kb. 100 fő elhelyezésére alkalmas szálloda
mindössze 200 méterre a Kreischberg sípályától és a kabinos lifttől.
A modern stílusú szálloda hangulatos étteremmel, bárral, szép
pihenőterasszal kialakított szaunával, kedves magyar vendéglátókkal
várja a baráti társaságokat, csoportokat, családokat, egyéni utasokat.
A szállodában biliárd, darts lehetőség felár ellenében.
A közelben SPAR élelmiszerbolt, pékség, sportbolt, síkölcsönző és a
szálloda szomszédságában kiváló stájer sörfőző, illetve étterem
található. Este hangulatos Apre Ski bár
Elhelyezés: 2-5-6 ágyas, tágas szobák, részben erkéllyel, fürdőszoba
(tusoló vagy fürdőkád, ill. WC), LCD-TV, internet csatlakozási lehetőség
a szobákban, családi szobák galériával, széf, minibár.
1 ágyas felár 25 EUR/ fő/ éj
Ellátás: félpanzió
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Gyermek 4 éves korig ingyenes!

Csoportos síoktatás 4 éves kortól lehetséges.
Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor a
jegypénztárban visszajár! (3 €)
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 1,5 %-a.
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,5 €/fő/éj 15 év felett.
(4–5,99 év)

(6–13,99 év)

(14–15,99 év)

(16–19,99 év)

Ifi

Felnőtt

2020. feb. 2–7.
és feb. 14–19.

ingyenes

310 €

390 €

440 €

600 €

480 €

2020. feb. 2–7.
és feb. 14–19.

ingyenes

330 €

410 €

465 €

650 €

515 €

Időpont/turnus

6 nap / 5 éj / 4 sínap

6 nap / 5 éj / 5 sínap

Gyerek

Gyermek

Gyermek

Felnőtt

(>20 év, 3. ágy)

Megjegyzés: Síbérlet 6 éves korig (2014) ingyenes; Gyerek síbérlet 2004-2013; Síbérlet Ifi 2001-2003

Árakat Euróban adtuk meg, a forint árak tájékoztató jellegűek. Befizetés Euróban , vagy magyar forintban napi ERSTE valuta eladási árfolyamon.

