Ausztria – síelés!

Iskolai tábor!

Kreischberg – Murau. Időpont: 2013. febr. 5-10 (6 nap 5 éj)
A Kreischbergen a haladó és profi sízők is megtalálják a kedvükre való pályát. A 2118 méter magas csúcsra vivő
ülőszékes és csákányos felvonók mentén kitűnő piros és fekete jelzésű pályák találhatók. A kijelölt pályák között
pedig mélyhavazásra is van lehetőség. A 2008/09-es szezonra elkészült az "Orange Sixpack" lehajtható narancsszínű
plexis hatüléses lift. Az új felvonó mellett egy 3 km hosszú piros pályát alakítottak ki 1600 és 2000 méter között
Egészen kitűnő a gyermekeknek szóló ajánlatuk is: Yabba Dabba-Doo-Land, Dinopark, Kinder Tubing, KreischiTrampolin, Varázsszőnyeg stb. A Yabaa Dabba Doo-birodalomban Freddel, Wilmával és Barneyvel hancúrozhatnak,
a Dinó-parkban számos őslényóriással találkozhatnak és mindeközben akár a „Kreischi-trambulint” is kipróbálhatják.
Új Sí & Board élménypark a Kreischbergen! A kiválóan megtervezett élményparkot nem csak a deszkások értékelik,
hanem egyre több síző is felmerészkedik a railekre, akadályokra és ugratókra! A Kreischberg e tekintetben is élen jár,
és egy első osztályú élményparkkal várja a sportolókat! A bajnoksági lesiklópálya kb. 800 méter hosszú
bemutatósáncán a legkülönbözőbb raileket, jumpboxokat, szivárvány-boxokat és ugratósáncokat alakították ki, a
gyermekeket pedig külön gyermek-box és egy kevésbé meredek rail wájra. Az Airyparkon belül található továbbá a
bajnoksági halfpipe (félcső) is!A völgybe vezető lesiklópálya mellett egy kb. 1,2 kilométer hosszú szánkópálya
húzódik. A völgyállomásról közvetlenül a 2 km hosszú természetes szánkópályához vezet a 4-es ülésfelvonó, onnan
pedig semmi sem állhat a hatalmas szánkóparti útjába. Az éjszakai baglyok számára a szánkópálya csütörtökönként
19.00 és 21.00 között is nyitva tart.
Szállás: Leitner Panzió Gyönyörű környezetben, nyugodt helyen található hangulatos panzió, Kreischberg pályáitól csupán
25 km-re, St. Peter am Kammersbergben. A ház egyik szárnyában 8 db felújított saját fürdőszobás, a másik szárnyában 8 db kis
alapterületű mosdós, zuhanyfülkés szoba található. A házat elsősorban (diák)csoportoknak ajánljuk. A panzió saját ebédlővel,
büfével és sítárolóval rendelkezik.

Szolgáltatások: sítároló, büfe, parkoló távolság: 280 km a határtól magasság: 868 - 2118 m
pályák hossza: 40 km lesikló-, 2,5 km sífutó-,1,2 km szánkópálya
Jelentkezni lehet a HMG-ben Kocsis István(tel.06-30-998-27-52) és Volosin Vlagyimir tanár úrnál (tel.: 06-20556-73-58, 06-20-986-52-44), ill. Volosinné Lucza Évánál .
Jelentkezési és előleg fizetési határidő: nov. 25. Előleg: 20.000 Ft/fő
2013.02.5-10 (5 éj) EXTRA CSOMAGÁR DIÁKCSOPORTOKNAK !!!
szállás + félpanzió + 5 napos síbérlet 18 éves korig Kreischbergen **: 57.300 Ft (191€)
szállás + félpanzió + 5 napos síbérlet 25 éves korig Kreischbergen **: 61.900 Ft (207€)
szállás + félpanzió + 4 napos síbérlet felnőtt kísérő* Kreischbergen **: 72.500 Ft (242€)

(a csoport max 30%-a lehet felnőtt). Ebben benne van a szállás, félpanzió, síbérlet
Erre jön még a busz és a baleset biztosítás. Ez k.b 16.400 Ft/fő pluszban.
Az ár nem tartalmazza: regisztrációs díjat: 3 éves kortól 2 Euro/fő/éj, a helyszínen fizetendő
• végtakarítást: 5 Euro/fő/turnus, a helyszínen fizetendő
• kauciót: 20 Euro/fő/turnus, mely a szobák eredeti állapotban történő átadásakor visszajár
• ágyneműhuzatot, lepedőt, törölközőt: vinni kell

