
Ferien Hotel**** - Murau Kreischberg 
 

Szervezett sítábor egyéni utazással, felnőtt és gyermek síoktatással 

Időpont: 2018.01.28.-02.02. 6 nap / 5 éj / 5 sínap (vagy 4 sínap)  
 

20 éves tapasztalattal ajánljuk MURAU –Kreischberg pályáit, mely minden sítudásnak megfelelő hóbiztos pályarendszer, 
ideális családi sítáborok helyszínére, hiszen kitűnő terep síoktatásra. 
 

A szálloda a kabinos lifttől 300m-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. 

 

  

 

A szobák és a családi két légteres szobák idén teljesen fel lettek újítva : 
Az elegánsan berendezett, 2-5 fő elhelyezésére alkalmas, fürdőszobával, kábel TV-vel, rádióval, széffel, hajszárítóval, 

nagyméretű terasszal vagy erkéllyel felszerelt szobák, stúdiók, apartmanok minden igényt kielégítenek. 

 

Szobatípusok: 

 

 Kétágyas szoba: egylégterű szoba 2-4 fő részére (24-26 m2) önálló erkéllyel vagy anélkül, masszív fa  
bútorokkal, fürdővel és WC (fürdőkáddal vagy zuhanyzóval), kábel TV, rádió, telefon, hajszárító, ingyenes széf.  

 Családi stúdió:  kétlégterű stúdió 2-4 fő részére (36-38 m2), padlószőnyegezett, világos fa bútorok, nagyméretű 
franciaágy, szépen berendezett leülő sarok, a gyerekeknek külön kialakított rész emeletes ággyal, kábel TV, 
rádió, telefon, hajszárító, ingyenes széf, különálló fürdő valamint WC, kiváló panorámás nagyméretű erkély.  

 2 szobás apartman: kétlégterű tágas és világos családi apartman, 2-4 fő részére (48-52 m2), mindkét szobában 
franciaágy vagy bizonyos esetekben a franciaágy helyett nyitható ágy, különálló káddal vagy zuhanyzóval ellátott 
fürdő és WC, kábel TV, rádió, telefon, hajszárító, ingyenes széf.  
Kitűnő választás két gyermekes családoknak, de akár 4 felnőtt részére is.  

 Családi suite: kétlégterű családi apartman 2-5 fő részére (50-55 m2), nagyméretű franciaágy és a gyermekek 
részére önállóan kialakított hálóhely (emeletes ágy + egy különálló ágy), kábel TV, rádió, telefon, hajszárító, 
ingyenes széf. Az erkélyről gyönyörű kilátás a környező hegyekre.  

 3 szobás apartman: három légterű családi apartman 2-5 fő részére (60 m2), a legnagyobb méretű szobák, 
kényelmes és tágas elhelyezés, nappali, hálószoba és a gyermekek által kedvelt emeletes ággyal kialakított 
hálórész, TV, rádió, telefon, hajszárító és egy pazar kilátást biztosító erkély.  



 

 

Ellátás: Félpanzió: bőséges büféreggeli és 5 fogásos vacsora választható főételekkel.  

A szállodában nagyon jól felszerelt gyermek játszószoba  található! 

Wellness: 

 beltéri uszoda, úszófolyosóval összekötve egy kültéri, fűtött medencével (naponta 7:30-19:00) 

 gyermekmedence 

 szauna, bioszauna 

 gőzfürdő 

 panoráma szauna az emeleten: külön kérésre, ingyenesen (a délutáni órákban) 

 relaxárium 

 élményzuhany 

 
 

Pályaadatok: MURAU – Kreischberg  
Magasság: 868 - 2118 m 

Szintkülönbség: 1250 m 

Sípályák hossza: 40 km,  17 km  15 km  8 km 

Liftek száma: 14,  3  4  7 

Távolság Szegedtől: 620 km ( 5-6 óra) 

 

Kreischberget akár a leg-ek 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. A szezon 

újdonsága egyértelműen a 10 személyes 

kabinos lift, mellyel a csúcsra lehet feljutni. 

A beruházás 9 millió euróból valósult meg. 

Kreischberg széles pályái kiválóan 

alkalmasak a carving technika 

gyakorlására. 

A pályarendszer alsó szakaszát, mely egy 

hosszú 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 egyben. Egyszóval, 

Kreischbergen mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb lejtőt, nem véletlenül oly népszerű a magyarok körében. 

http://diaksitabor.hu/images/maps/1437409228.1898.jpg

