
FERIENHotEl****
Magas színvonalú, gyermekbarát szálloda, a sípályáktól kb. 500 
méterre található. A szálloda kis síbusza folyamatosan INGYENE-
SEN szállítja utasainkat a szállodától közvetlen a kabinos liftig és 
sízés után vissza!
Szolgáltatások: úszómedence, fűtött külső medence, szauna 
(finn és gyógyfüves), gőzfürdő, szolárium, masszázs, hotelbár, 
kávézó, borospince, játszóbirodalom (babapancsoló, játszószoba, 
barkácsmű hely, játszótér). 
Ellátás: svédasztalos félpanzió.
Részvételi díj SÍOKTATÁSSAL 4 éjszakára: 
Felnőtt: 290 €/fő/4 éj
Gyermek: 175 €/fő/4 éj (3-6,9 éves korig)
Gyermek: 220 €/fő/4 éj (7-14 éves korig). 3 éves korig ingyenes.

IdÔpontja:2014.december17-21.

FERIENpaRk apaRtmaNok ****
Részvételi díj SÍOKTATÁSSAL: 155 €/fő/4 éj  3-4-5 fős apartma-
nokban, a pályától 500 m-re, uszoda, szauna használattal.
Ellátás: félpanziós lehetőséget biztosítunk az apartman 
központi épületében – érdeklődjön irodánkban. 
Ágynemű, törölköző bérelhető: 7 €/fő
Végtakarítás és tax a helyszínen fizetendő:

Garconier: 35 €/apartman
Maisonette, Dorfap: 43 €/apartman
Familien, Troadkasten: 46 €/apartman

Tax: 1 €/fő/éj 15 év felett
Kaució: 50 €/ap., melyet távozáskor utasaink 
az apartman hiánytalan átadásakor visszakapnak.

Relax ResORT KReisChbeRg****
Magas színvonalú szolgáltatással, elsőrangú felszereltséggel
és kényelemmel rendelkezik. 385 m2  wellness, uszoda, szauna, 
gyermekmedence. Ellátás: svédasztalos félpanzió.
Felnőtt részvételi díj SÍOKTATÁSSAL!: 

330 €/fő/4 éj, 2 ágyas szobában
Családi árak:

2 felnőtt + 1 gyermek (6 év alatt): 730 €/család/4 éj
2 felnőtt + 1 gyermek (6-14 évig): 810 €/család/4 éj
2 felnőtt + 2 gyermek 

(mindkét gyermek 6 év alatt):  790 €/család/4 éj
2 felnőtt + 2 gyermek 

(1. gyermek 3-6 évig, 2. gyermek 6-14 évig): 870 €/család/4 éj
2 felnőtt + 2 gyermek 

(mindkét gyermek 6-14 évig): 950 €/család/4 éj
Családi apartman 2 légteres 

(2 felnőtt + max 3 gyermek): 1150 €/szoba/4 éj
14 év felett, vagy felnőtt 3. ágyon: 225 €/fő/4 éj
3 éves korig ingyenes.

A 2014/2015 szezonban ismét megrendezzük 
az egyre nagyobb népszerűsé gnek örvendő,  

„szokásos”, karácsony előtti besíző táborunkat. 
Időpontja: 2014. december 17-21. 5 nap, 4 éj, 4 sínap.
A gyermek és felnőtt síoktatásról IVSI Nemzetközi síoktatók 
gondoskodnak. Síoktatás mind a négy sínapon, az utolsó 
napon csak délelőtt. 
Síoktatás 4 éves kortól!

Felnőtt síbérlet kedvezményes ára: 
4 napos: 95 €/fő. 3 napos: 72 €/fő.
Gyermek (6-12 éves) síbérlet kedvezményes ára: 
4 napos: 73 €/fő. 3 napos: 58 €/fő.
Keycard 3 €, melyet a bérlet leadásakor visszakapnak.

Árainkat euroban adtuk meg. Befizetés euroban, vagy forintban Erste Bank napi valuta eladási árfolyamán.

az árak tartalmazzák a 4 napos síoktatást!

Gyermek síverseny, ingyenes síteszt!
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törzsutasainknak és elôfoglalási akcióban okt. 30-ig 10% kedvezmény, felnôtt síbérlet 30% kedvezménnyel!

Murau
karácsony előtti besízés


