Lachtal családi sítábor
Időpontok:
2019. január 26-30. (5 nap/4 éjszaka)
2019. március 13-17. (5 nap/4 éjszaka)
Síterep:
Magasság: 1600 - 2222 m
Liftek száma: 10,

2

Szintkülönbség: 622 m
8

Sípályák hossza: 35 km

7 km

Távolság Budapesttől: 440 km
16 km

2 km + 10 km erdei pálya

A Murtal völgyben található Lachtal sírégió a maga 1600-2200 m-es magasságával a Keleti-Alpok
egyik leghóbiztosabb pályarendszere. Aggodalomra akkor sincs ok, ha természetes hóból épp nincs
túl sok a hegyen, hisz 107 millió literes víztározójának, valamint korszerű hóágyúrendszerének
köszönhetően biztosan nem lesz gond a sípályák minőségével. A lesiklópályák többsége piros szintű,
de számos lejtőjén freeride-olásra is lehetőség van. Összesen 10 sílift közül választhatnak az ide
látogatók, ebből a hatüléses felvonók egyike (Schönberg-Schaukel) buborékos, a másikat (Lachtal 6-er
Bahn) pedig ülésfűtéssel szerelték fel.
Lachtalban a legkisebbekre is gondoltak, számos gyermekbarát szolgáltatást kínálnak az
apróságoknak: varázsszőnyeg, kötéllift, mini-szlalompálya, színes figurák, hullámpálya, kincskeresés,
gyerektaxi. Itt minden adott, hogy a gyermek levezesse napközben a felesleges energiáit. Mivel
Magyarországról könnyen megközelíthető, a fanatikusoknak érdemes az érkezés-, valamint a haza
utazás napjára is bérletet váltani. A sífelvonók központja, az 1600 m magasan található SchönbergLachtal hegyi falucska, ahol az általunk kínált szálláshelyek többsége is található.
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Monarchia Park **** - Lachtal

Pályaszállás!

Közvetlenül a lachtali sípályák mellett található 1640 m magasan, a kényelmes és színvonalas
apartmanokkal rendelkező, összesen 386 férőhelyes üdülőfalu.
Szolgáltatások: recepció, étterem, gyerekszoba, igény esetén, korlátozott számban gyerekágy,
etetőszék, WiFi, medence, finn szauna, aromakabin, infra kabin
A wellness részleg használata önellátás esetén 9 €/fő/alkalom, 14 éves korig 6 €/fő/alkalom,
félpanziós ellátás esetén ingyenes.
Elhelyezés: 4-6 fős, két légteres apartmanokban (hálószoba 1 x franciaággyal + 1 x emeletes ággyal
gyermekek részére, tágas nappali kihúzható kanapéval)
Apartmanok felszereltsége: felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, TV, WiFi, erkély
Ellátás: önellátás, igény szerint félpanzió (büféreggeli, 2 vagy 4-fogásos menüválasztásos vacsora)
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Részvételi díjak 4 fős töltéssel, önellátással, 4 napos síbérlettel, oktatással

Időpontok

Felnőtt

Gyermek
6-15 évig

Junior
16-18 évig

Gyermek
6-15 évig

Gyermek
6 év alatt

(2000-2002)

(2003-2012)

(2013-)

5-6. ágyon
(2003-2012)

2019.01.26-30.

365 €

340 €

305 €

235 €

190 €

2019.03.13-17.

370 €

345 €

310 €

240 €

195 €

A fenti árak 4 fős töltés esetén érvényesek! Üres ágy ár 125€ €/ágy.
Felnőtt bérlet nélkül: 150 €/fő. 6 év alatti gyermek 5-6. 80 € ágyon €/fő!

A részvételi díj nem tartalmazza:
-

8 €/fő foglalási díjat
üdülőhelyi díjat: 1,50 €/fő/éj (16 év felett),
végtakarítást: 49 €/apartman,
ágynemű és törölköző szettet (kötelező): 9 €/szett,
apartman kauciót: 100 €/apartman,
síbérlet kauciót: 3 €/bérlet (mely a kasszánál

sértetlen kártya leadása után visszajár)
- utazás költségeit

Félpanzió árlista (4 éj)

Felnőtt
7-14 éves
3-6 éves

Light FP*

Exkluzív FP**

108 €
80 €
56 €

136 €
92 €
64 €

3 év alatt

ingyenes

*Light FP: büféreggeli és 2 fogásos menüvacsora (leves és főétel) + salátabár
**Exkluzív FP: büféreggeli és 4 fogásos menüvacsora (előétel, leves, főétel és desszert, gyermekeknek nincs
előétel) + salátabár

Táborainkban 3 év feletti gyermekek oktatását vállaljuk!
Árainkat euróban állapítottuk meg! Forint befizetése esetén az MKB Bank napi valuta eladási árfolyam az irányadó!

Szolgáltatásaink:
Sí és snowboard 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
Síoktatás: Gyerekeknek napi 2x2 óra, haza utazás napján délelőtt 1x2 óra, felnőtteknek napi
1x2 óra.
Biztosítás: Utasaink számára a baleset-, betegségbiztosítás kötelező, de erősen javasoljuk az
útlemondási biztosítás megkötését is! Kedvezményes ajánlatunkat kérje irodánktól!
Táboraink 40 fő részvételével indulnak el!
Az oktatói gárda beosztása és az oktatás menete a síiskola vezető feladatköre!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Jelentkezés 40% előleg befizetésével.
Jelentkezési határidő: 2018.10.26.
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