FÉLPÉNZES AJÁNLAT

KARINTIA -Gerlitzen Alpe
Foglalj szállást félpanziós ellátással 5 éjszakára az akcióban megadott időpontokban és a
SÍBÉRLETET FÉLÁRON kapod!

Elhelyezés: HolidaySport Hotel & Ski Resort apartmanjaiban / szállodai szobáiban
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora)

Részvételi díjak (az árak személyenként 5 éjszakára értendők):

Foglalható időpontok
2019. 01. 02-07.
2019. 01. 07-12.
2019. 01. 12-17.
2019. 01. 17-22.
2019. 02. 06-11
2019. 02. 11-16.
2019. 02. 21-26.
2019. 02. 26-03. 03.
2019. 03. 03-08.

Apartman

Szállodai szoba

199 € / fő / 5 éjszaka ártól
199 € / fő / 5 éjszaka ártól
199 € / fő / 5 éjszaka ártól
199 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól

219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
219 € / fő / 5 éjszaka ártól
239 € / fő / 5 éjszaka ártól
239 € / fő / 5 éjszaka ártól
239 € / fő / 5 éjszaka ártól
239 € / fő / 5 éjszaka ártól
239 € / fő / 5 éjszaka ártól

Gyermekkedvezmény: szállás+ellátás árából C típusú apartmanban min. 3 fő, A/B típusú apartmanban
min. 4 fő, szállodai szobában min. 2 fő teljes árat fizető vendég foglalása esetén:
 0 és 2,99 éves kor között: ingyenes
 3 és 6,99 éves kor között: apartmanban:100 €/110 €; szállodai szobában 110 €/120 €
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A fenti árak a megjelölt turnusokban 5 éjszaka foglalása esetén az apartmanok és szobák teljes
ágykihasználtsága mellett érvényesek (pl. 6 fős apartman 6 fő foglalásával). Eltérő létszám esetén az
üreságy díja 13 €/ágy/éj

4 napos HSA Gerlitzen
síbérletek 50%
kedvezménnyel
Gyerek (2004-2012 )
Diák (2000-2003)
Felnőtt

Gerlitzen ALPE
érvényes a Gerlitzen Alpe teljes
sípályarendszerére (42 km)
Mellékszezon
Főszezon
42 €
44 €
67 €
69 €
83 €
87 €

Gerlitzen NORD
érvényes a Gerlitzen Alpe 5. 6. 7. 8.
9. 16 a-b, 21. 24 pályáira (16.6 km)
Mellékszezon
Főszezon
32 €
34 €
52 €
54 €
65 €
68 €

Mellékszezon: 2019. 01.05-01.18. / 2019.03.09-03.31.; Főszezon: 2018.12.22-2019.01.04. / 201901.19-03.08.

A síbérlet kedvezményt 4 napos Gerlitzen ALPE és NORD síbérlet áraiból tudjuk biztosítani. A
kalkulációnál a Gerlitzen síkassza hivatalos listaárait kell figyelembe venni. A síbérleteket
szállásfoglalással együtt kell megrendelni és az általános fizetési feltételek szerint a szállás díjával
együtt előre fizetendő.

AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK:
 szállás 5 éjszakára a HolidaySport Hotel & Ski Resort-ban, A/B/C típusú apartmanban* (két vagy
három légterű apartman) vagy szállodai szobában (Haus Österreich vagy Haus Lavendel 2-4 ágyas,
egy légterű szoba)
 félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora
 wellness használat: úszómedence, gyerekmedence, szauna-világ (infra-, finn-szauna, gőzkabin,
relaxációs terem), fittness terem
 ágyneműhuzat és törölköző bekészítés szobába/apartmanba
 ingyenes Wi-Fi használat, parkolóhely
 a HolidaySport vendégei 10% kedvezményt kapnak az Edelweiß hütte-ben
 végtakarítás, rezsiköltség
*Az apartmanokban teakonyha található (tányér, pohár, bögre, evőeszköz), melynek felszereltsége főzésre nem
alkalmas! Egyszeri 40 €/apartman/turnus áron kérhető a teljes konyhafelszerelés biztosítása: főzőlap, mikró,
vízforraló, kávéfőző, több féle pohár és tányérkészlet.

AZ ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK:
 1,50 €/fő/éj idegenforgalmi adó 16 éves kor felett (helyszínen fizetendő)
 20 €/fő regisztrációs díj (helyszínen fizetendő)
 baleset-, betegség és poggyászbiztosítás
 italfogyasztás
 utazás: egyénileg
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EGYÉB IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK (DÍJ ELLENÉBEN):
 betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás síelők felelősségbiztosításával
 sí/snowboard kölcsönzés és szerviz a szálloda területén működő kölcsönzőben
 kezdő/haladó sí/snowboard egyéni vagy csoportos oktatás a HolidaySport síiskolájában magyar
nyelven a szálloda saját Síbázisán és tanulópályáján (Gerlitzen – Klösterle)
 masszázs, szolárium a wellness részlegen
 játékterem (billiárd, csocsó, darts) és tekepálya
 éjszakai bár folyamatos italakciókkal
 Az apartmanokban teakonyha található (tányér, pohár, bögre, evőeszköz), melynek felszereltsége
főzésre nem alkalmas! Egyszeri 40 €/apartman/turnus áron kérhető a teljes konyhafelszerelés
biztosítása: főzőlap, mikró, vízforraló, kávéfőző, több féle pohár és tányérkészlet.

SÍBÉRLET INFORMÁCIÓ
Gerlitzen ALPE: Érvényes a Gerlitzen Alpe teljes sípályarendszerére (42 km)
Gerlitzen NORD: Érvényes a Gerlitzen Alpe 5. 6. 7. 8. 9. 16 a-b, 21. 24 pályáira (16.6 km). A Gerlitzen
NORD bérlettel a Kanzelbahn nem használható! A NORD sípályák a Gerlitzen északi oldaláról (Arriach
település, Klösterlebahnen, P6 a-c parkoló) érhetőek el. A P6-os parkoló mellett közvetlenül található a
HolidaySport Síbázis is.

SÍBÁZIS:
A Gerlitzen sípályarendszer északi részén (Klösterle, P6a-c parkoló mellett) található a HolidaySport
Hotel & Skiresort saját tanulópályája, a HolidaySport Síbázis. A HolidaySport síiskola csoportos és
egyéni oktatásai (kezdő sí és snowboard) a síbázison zajlanak. Az oktatáson kívüli időszakban a
tanulópálya korlátlanul használható gyakorlásra a szálloda vendégeinek. A Síbázis részét képezi egy 50
méteres varázsszőnyeg, közel 3000 m2 területű gyakorlópálya, saját faházpadokkal és asztalokkal,
valamint számos szabadidős eszköz és játék, ezek mindegyike ingyenes és korlátlanul áll a vendégeink
rendelkezésére.
A síbázis a Gerlitzen északi oldaláról (Arriach település, Klösterlebahnen, P6 a-c parkoló) érhető el saját
egyéni odautazással (30 km).
Az oktatás 4 éves kortól felső korhatár nélkül kérhető. Az oktatás és felszerelés igénybevétele esetén
kötelező Irodánknál a síbiztosítás megkötése.
SÍBUSZ
A szálloda és a Gerlitzen sípálya (Kanzelbahn) között (12 km) napi rendszerességgel (délelőtti és
délutáni órákban egyaránt) közlekedik síbusz, amely a közvetlenül a szálloda előtti megállóban veszi fel
vendégeinket. A síbusz ingyenesen igénybe vehető minden érvényes síbérlettel rendelkező vendégünk
számára. A Gerlitzen NORD bérlettel a Kanzelbahn nem használható!

KEDVEZMÉNYES FELSZERELÉS KÖLCSÖNZÉS
Sí-, és snowboard felszereléseinket szakszerű beállítással 30% kedvezménnyel kölcsönözheti a csoport
bármely résztvevője a TandT Sport Lövőház utcai üzletében. Részletekért tekintse meg weboldalunkat!
www.ski.hu
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Kiegészítő információ:


A kedvezményes síbérletek kizárólag a Gerlitzen ALPE és NORD 4 napos síbérletekre érvényesek.
Plusz 1 sínap igény és a foglaláskor történő megrendelés esetén a síbérlet kiegészíthető 5 napos
bérletre, az alábbi árakon:

5 napos HSA Gerlitzen
síbérlet (4 napos
kedvezményes
síbérlet + 1 sínap
felár)
Gyerek (2004-2012)
Diák (2000-2003)
Felnőtt

Gerlitzen ALPE
érvényes a Gerlitzen Alpe teljes
sípályarendszerére (42 km)

Mellékszezon
65 €
105 €
130 €

Főszezon
67 €
107 €
134 €

Gerlitzen NORD
érvényes a Gerlitzen Alpe 5. 6. 7. 8.
9. 16 a-b, 21. 24 pályáira (16.6 km)

Mellékszezon
56 €
88 €
109 €

Főszezon
57 €
90 €
113 €

Mellékszezon: 2019. 01.05-01.18. / 2019.03.09-03.31.; Főszezon: 2018.12.22-2019.01.04. / 201901.19-03.08.

Árainkat euróban határoztuk meg, forint befizetésnél az MKB valuta eladás napi árfolyama az irányadó!

Fenti ajánlat más akciókkal és kedvezményekkel (pl. törzsvendégkedvezmény) nem összevonható!
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SZÁLLÁSOK:

HOLIDAYSPORT HOTEL & SKI RESORT***
A HolidaySport Hotel &Skiresort Karintiában, a festői Ossiachi tó
déli partján, Villachtól 15 kilométerre, a gerlitzeni sípályáktól 10
kilométerre gyönyörű környezetben, közvetlenül a tóparton
fekvő üdülőfalu. A sípályához naponta több alkalommal ingyenes
síbusz közlekedik, amely közvetlenül a szálloda előtt áll meg.
A szálloda befogadóképessége összesen 406 fő.
Az osztrák tartományokról elnevezett 9 hangulatos, kétszintes
épületekben háromféle, 4, 6- és 7 fős (48-60 m2), összesen 74
darab apartman található. Az apartmanházak egyenként 44-46
fő elhelyezésére alkalmasak és a főépülettől 20-100 méter
távolságra
találhatóak.
Az
apartmanok
kényelmesen
pótágyazhatóak.
Apartmanok felszereltsége: televízió, rádió, konyha, nagy terasz,
padlószőnyeges, önálló bejárattal rendelkező kétágyas hálók,
nagyméretű fürdő, különálló wc-vel. A nappalik is külön
bejárattal rendelkeznek. Az apartmanok fűtése saját vezérlésű
villanyfűtés, melyet vendégeink saját igényük szerint
szabályozhatnak.
Szolgáltatások: a két központi épületben recepció, étterem és
wellness részleg (normál- és gyógynövény szauna, infrakabin,
gőzfürdő, uszoda külön gyermek medencével, wellness
relaxációs terem, fitneszterem) áll a vendégek rendelkezésére.
Díj ellenében billiárd, csocsó, darts, tekepálya.
Elhelyezés: 4-6-7 (48-60 m2) fős apartmanokban
Ellátás: félpanzió (svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora)
Távolság a kabinos felvonótól: 12 km
Távolság a Klösterle tanulópályáktól: 30 km

HAUS ÖSTERREICH Szobák***
FeriendorfOssiach üdülőfalu területén található Feng-Shui
stílusban berendezett 4*-os szálloda. Az épület kb. 20
méterre fekszik a főépülettől, befogadóképessége
összesen 85 fő. 32 kétágyas hotelszobája a Feng-Shui
szabályai alapján lett tervezve, tájolva és berendezve. A
szobák egy részében található egy kihúzható egyszemélyes
fotelágy is. A szobák részben erkéllyel rendelkeznek.
Elhelyezés: 2 ágyas franciaágyas szobákban, egy részében
kihúzható fotelágy, terasz. Televízió, minihűtő, zuhanyzós
fürdőszoba, WC minden szobában.
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HAUS LAVENDEL (régi Elisabeth Panzió)
A HolidaySport Hotel szomszédságában található 80 fő befogadására alkalmas, családias hangulatú
panzió 2016 májusában teljesen felújított formában várja vendégeit.

Elhelyezés: a Levendula Házban 2-3- és 4 ágyas szobák találhatóak, a szobák mellett 4- illetve 6
férőhelyes, 2-3 légterű konyhás apartmanok is rendelkezésre állnak.
Szolgáltatások: étterem, bár, tóra néző lounge. A szobákhoz saját parkolóhely tartozik (díjmentes)
illetve ingyenes WIFI kapcsolt is elérhető lesz a szálloda egész területén.
Szobák felszereltsége: franciaágy (180x200 cm), plusz 1 vagy 2 személyes kihúzható kanapéágy (3-4
ágyas szobákban), egy részében erkély, tóra néző panorámával, kültéri bútorokkal, saját fürdőszoba
zuhanyzóval és WC-vel, hajszárítóval, LCD TV (műholdas csatornák).

GERLITZEN SÍTEREP
A Gerlitzen síparadicsom a varázslatos
Ossiachi-tó fölé emelkedik. A tó partjától egy
négyfős kabinos felvonó visz fel a több mint
40 km-es pályarendszerhez. A pályák 10001911 m között fekszenek, így egészen április
elejéig tart a szezon. Jellemzői közé
tartoznak a széles pályák és a szinte állandó
napsütés.
Igazi
családi
síterep.
A
snowboardosok is megtalálják itt számításaikat, hisz a funpark rendelkezik félcsővel, sáncokkal, de
van kicker és railslide is.A 8. és 9. jelzésű Klösterle pálya teljes hosszában több mint 5 km, s a hegy
északi oldalán fekszik, ezért különösen hótartó. Az 5-ös és 7-es pálya mellett épült meg Karintia első
nyolcüléses felvonója, amely kényelmes bőrülésekkel van ellátva.
"Stella Ronda" névvel van kitáblázva az a lift- és sípálya körhinta, amely 13 lesiklópályát foglal
magába úgy, hogy ott mindig napsütéssel szemben lehet síelni. Délelőtt kezdés a keleti oldalon,
délután folytatás a nyugati oldalon.
Érdekesség, hogy s síliftek telítettsége, azaz a sorok mértéke a síterep honlapján nyomon követhető!
Magasság: 1000 - 1911 m
Sípályák hossza: 43,6 km
Liftek száma:15

Szintkülönbség: 911 m
9,5 km
26,5km
1

7

Távolság Budapesttől: 558 km
3,3 km + 4,3 km sífutópálya

7
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