
 

SÍTÁBOR 2017 - KORALPE 

 

 

Minden síelést kedvelő, tudó vagy síelést megtanulni vágyó családot szeretettel várunk 2017. 

február 8. – február 13. (6 nap/5 éjszaka) közötti családi sítáborunkban. 

 

A sítábor helyszíne az ausztriai Koralpe.  

 

Koralpe sípályái a DÉL KARINTIA/  

Lavantal sí régió része.  

A legmodernebb technikával készült új  

4-es ülős lift szeretettel várja a  

snowboardosokat és természetesen a  

síelőket is. Egyedülálló téli élményt  

nyújt fiatalnak, idősnek, a család  

aprajának-nagyjának.  

 

Magasság: 1535–2070 m  

Sípályák hossza: 29 km (13 km 13 km 3 

km)  

Szintkülönbség: 535 m  

Liftek száma: 6 (1 ülő, 5 húzó)  

Különlegessége: snowboard park, gyerekpálya, gyereklift, szánkó, jégteke, téli túra utak, 3 km 

szánkópálya.  

 

Szállás: Hotel Koralpe*** - az újépítésű, a 2007. téli síszezon kezdetére átadott szálláshely 

közvetlenül a Koralpe síterület szívében található. A 2 egységből álló épületegyüttes igen 

modern, a második emeletről gyakorlatilag a pályára léphetnek vendégeink.  

 

Elhelyezés: 2 illetve 2-4 ágyas összkomfortos, TV-s szobákban.  

 

Ellátás: félpanzió  

Ágyneműhuzatot törülközőt vinni kell, vagy a helyszínen bérelhető 12 Euro/fő/turnus! 

  

 

Részvételi díj  

Gyermek (12 éves korig) Felnőtt 

Szállás, étkezés, 4 

napos síbérlet 

240 € 280 € 

 

Lehetőség van 5 napos síbérlettel rendelni a szállást és az étkezést. Ebben az esetben a 

részvételi díj: 

 

 

Részvételi díj  

Gyermek (12 éves korig) Felnőtt 

Szállás, étkezés, 5 

napos síbérlet 

250 € 295 € 

 

 

 



 Gyermek (12 éves korig) 

 

Felnőtt 

Üdülőhelyi díj 

 

 15 év felett: 10 €/turnus 

 

Kaució 

 

20 €/fő/turnus 

 

20 €/fő/turnus 

 

 

 

Kaució összege visszatérítésre kerül! 

 

A részvételi díj az utas- és balesetbiztosítást nem tartalmazza! 

 

Utazás: saját gépkocsival 

 

Fizetési feltételek: 

 

Jelentkezéskor: a részvételi díj 40%-a (96 €/112 €) 

 

A fennmaradó összeg: 

 

- felnőtt: 168 € + 30 € (üdülő helyi díj, kaució)  

- gyermek: 144 € + 20 € (kaució)  

 

Befizetési határidő: 2017. január 13-ig. 

 

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, illetve a részvételi díj első részletének 

befizetésével – 2016. október 10-ig!! 

 

 

A részvételi díj befizetése az iskola gazdasági irodájában történhet kézpénzes formában! 

 

 

Bármilyen kérdés esetén keressenek! Telefon: 0036-30-600-9492 

 

 

 

Szabó István 

szervező 


