
Részvételi díj: 
személyenként 
síbérlettel + síoktatással

4 éjszaka 4 napos síbérlettel 4 éjszaka 3 napos síbérlettel

Relax 
Hotel

Ferien 
Hotel

Ferienpark 
apartman

Relax 
Hotel

Ferien 
Hotel

Ferienpark 
apartman

Felnőtt 480 € 480 € 285 € 445 € 445 € 255 €

Ifi 15-25 évig 
diákigazolvány szükséges (1999-
2002); 2 felnőttel egy szobában , 
3. ágyon  érvényes ár

330 € 330 € 258 € 305 € 305 € 235 €

Gyermek 10-14,9 évig 
INGYENES SÍBÉRLET. 
(2002-2010)

180 € 180 € 155 € 180 € 180 € 155 €

Gyermek 4-9,9 évig 
INGYENES SÍBÉRLET. 
(2010 után születettek)

150 € 150 € 155 € 150 € 150 € 155 €

Ferienpark apartmanok ****

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

Kreischbergi kabinos lift alsó állomásától kb. 300 méterre található, 
4 csillagos luxus apartmantelep  önálló hangulatos 3-4-5 fős faházakkal 
és sorházakkal. Központi recepcióval, étteremmel, uszodával, szau-
nával, gyermek pancsolóval, wellnessel felszerelt komplexum, mely 
szolgáltatásokat a részvételi díj tartalmazza!

Ellátás: önellátás, vagy félpanziós lehetőséget biztosítunk az apartma-
nok központi épületében: felnőtt 22 €/fő/nap, gyerek 10-14 évig: 17 €/
fő/nap, 3-9 évig: 12 €/fő/nap.
Végtakarítás és tax a helyszínen fizetendő:

Garconier, Dorfap 28 nm.: 40 €, Maisonette, Dorfapartman 35 nm: 55 €; 
Familien ap., Troadkastein 60 €.

Tax: 1,5 €/fő/éj 15 év felett. Kaució: 50 €/ap., melyet távozáskor utasa-
ink az apartman hiánytalan átadásakor visszakapnak.
Ágynemű, törölköző bérelhető: 9 €/fő. Gyerekágy 7 € / nap, háziállat 
vihető: 7 € / nap

Elhelyezés: 3-4-5 fős több típusú apartmanokban, részletes alaprajzot 
e-mailben elküldjük érdeklődőknekilletve honlapunkon is megtalálható.

Garconniere 30 m²:•	  2-3 fő részére, nappali és hálószoba egyben, fran-
cia és egyszemélyes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, 
kábeltévé, rádió, széf és erkély.
Maisonette apartman 45 m²:•	  2-4 fő részére, hálószoba az első 
emeleten franciaággyal, nappali és hálószoba egyben kanapéval 2 
személynek, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, rádió, 
kábeltévé, széf és erkély.
Családi apartman 55 m²: •	 3-5 fő részére, hálószoba az első emeleten 
francia és egyszemélyes ággyal, nappali és hálószoba egyben 2 sze-
mélyes kanapéval, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, 
rádió, kábeltévé, széf és erkély.
Village apartman 28 m²:•	  2-3 fő részére, nappali heverővel, teljesen 
felszerelt konyha, kétágyas szoba, fürdőszoba, hajszárító, rádió, kábel-
tévé, széf és erkély.
Village apartman 35 m² :•	  2-4 fő részére, nappali, 1 kétágyas szoba és 
1 hálószoba emeletes ággyal, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, 
hajszárító, rádió, kábeltévé, széf és terasz.
Troadkastenhouse 35 m² : •	 2-3 fő részére, nappali és teljesen felszerelt 
konyha, nyitott hálószoba az első emeleten franciaággyal és egysze-
mélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, kábeltévé, rádió, széf és terasz.
Troadkastenhouse 41 m²•	 : 4 fő részére, nappali és teljesen felszerelt 
konyha, 1 hálószoba emeletes ággyal az első emeleten, nyitott háló-
szoba  franciaággyal és egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, 
kábeltévé, rádió, széf és terasz.
Troadkastenhouse 49 m² :•	  4-5 fő részére, nappali és teljesen felszerelt 
konyha, 1 kétágyas szoba az első emeleten, másik hálószoba 2 esetleg 
3 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, kábeltévé, rádió, széf 
és terasz.

Közel 300 fős hangulatos sítábor, ahol a részvételi díj tartalmazza:
síoktatás kezdőtől profi szintig,  •	
gyermek és felnőtt csoportok részére
19 nemzetközi síoktató, napi 2 x 2 órában oktatnak•	
minden nap Aprés Ski party•	
Wölkl síteszt•	
síverseny gyerekeknek•	

Kedvezményes szállás + síbérlet ár 
15–25 éves korú ifi gyerekeknek is!!!

Speciális CSALÁDI SÍBÉRLET KEDVEZMÉNY:Montana Tours kedvezményes felnőtt síbérlethez INGYENES gyermek síbérletet adunk!(Érvényes: 2002-2011 között született gyermekekre2011 után született gyerekeknek eleve ingyenes).

6720 SZEGED, SOMOGYI BÉLA UTCA 20.  TELEFON: +36 62/551-991   FAX: +36 62/551-999  MOBIL: +36 30 689 79 97  
E-MAIL: INFO@MONTANATOURS.HU  |  WWW.MONTANATOURS.HU

Síoktató csapatunk
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SízéS a hóbiztoS KreiSchberg pályarendSzeren:

Murau
IDőpoNTjA:2017.december16-20.szombattól szerdáig

karácsony 
előtti besízés



relax resort kreisChberg**** Gyermek síverseny, ingyenes síteszt!

Magas színvonalú, gyermekbarát szálloda, a sípályáktól kb. 500 méter-
re található. A szálloda kis síbusza folyamatosan INGYENESEN szállítja 
utasainkat a szállodától közvetlen a kabinos liftig és sízés után vissza!

Szolgáltatások: teljesen felújított SPA: úszómedence, fűtött külső 
medence, szauna (finn és gyógyfüves), gőzfürdő, szolárium, masszázs, 
hotelbár, kávézó, borospince, játszóbirodalom (babapancsoló, játszó-
szoba, barkácsmű hely, játszótér). 
Ellátás: félpanzió – svédasztalos reggeli, menü választásos vacsora, 
salátabüfével.
Elhelyezés: idén teljesen felújított 2 ágyas pótágyazható szobákban, 
és nagy alapterületű 2 légteres 4-5 fős családi szobákban
Gyermek szállás, ellátás 4 éves korig ingyenes.

Új építésű, önálló hangulatos luxus faházak, 150-300 méteres távol-
ságra a kabinos felvonótól jobbra, közvetlenül a Kreischberg-pálya lá-
bánál. A közelben: pékség (kb. 100 m), síkölcsönző, sportbolt, SPAR (800 
m), étterem. SÍOKTATÁS + kedvezményes SÍBÉRLET külön rendelhető!

Foglalható háztípusok:
Chalet 70 de Luxe: •	 450 EUR / ház  / 4 éj
70 m2, 4-6 fő, 2 vagy 3 db hálószoba, fürdőszoba fürdőkáddal vagy 
zuhanyzóval/élményzuhannyal, teljesen felszerelt konyha, saját 
mini wellness: kültéri jacuzzi és infrakabin, vagy finn szauna (4-6 
fős), WiFi, erkély vagy terasz.
Chalet Wellness Superior: •	 700 EUR/ ház/ 4 éj
100 m2, 7-10 fő, 3 vagy 4 db hálószoba, 2 db fürdőszoba egyedi be-
rendezéssel, teljesen felszerelt konyha, saját mini wellness: szauna, 
bel- és kültéri jacuzzi, WiFi, részben terasz.
Panorama Chalet Superior: •	 980 EUR/ ház/ 4 éj 
140-150 m2, 10-14 fő, 5 db hálószoba, 3 db fürdőszoba egyedi be-
rendezéssel, teljesen felszerelt konyha, saját mini wellness: kültéri 
jacuzzi és infrakabin vagy finn szauna, WiFi, terasz részben kerti 
bútorokkal.

Külön  helyszínen fizetendő: 
Végtakarítás: 100 € / Chalet 70 és 70 de Luxe, 150 € / Chalet Classic, 
Wellness, Wellness Superior, 180 € / Chalet Sonneck és Panorama 

Ferienhotel**** – idei szezonra a szobák teljesen felújítva várják vendégeinket!

kreisChberg Chalets 

Magas színvonalú szolgáltatásokkal, elsőrangú felszereltséggel és 
kényelemmel rendelkező modern szálloda.

Szolgáltatások: 385 nm wellness, uszoda, szaunavilág, gyermekme-
dence, Lobby bár, szivarszoba, Pub- söröző biliárddal, csocsóval, kártya 
asztallal, darts és bowling pálya
Ellátás: svédasztalos félpanzió.

Standard szoba 
22,49 m² alapterületű, 2 felnőtt + 1 gyermek elhelyezésére alkalmas, 
erkélyes szoba, zuhanyzóval vagy káddal felszerelt fürdőszobával. 
Superior (egylégterű) szoba
27,60 m² alapterületű, 2 felnőtt + 2 gyermek vagy 3 felnőtt + 1 gyermek 
elhelyezésére alkalmas, egylégterű, erkélyes szoba. A fürdőszoba 
zuhanyzóval vagy káddal felszerelt. 

Gyermek szállás, ellátás 4 éves korig ingyenes.

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

+ 20 € egyszeri takarítási költség fizetendő a kültéri jacuzzis és Swim Spa 
Chaletek esetén (kötelezően fizetendő)! 
Ágynemű és törölköző: 9 € / fő / szett (kötelezően fizetendő) 
Idegenforgalmi adó: 1,50 € / fő / éj 15 éves kortól 
Gyerekágy: 15 € / ágy / tartózkodás (ágyneművel együtt) 
Kaució: 200 €


