
• Kedvezményes síbérlet
• Síoktatás 
• Esti bulik 
• Sztárvendég 
• Wellness

Ha szeretne fergeteges 
hangulatban síelni 
egy igazán vidám társasággal, 
szuper programokkal 
és egy társasági síversenyen 
részt venni, akkor 
várjuk jelentkezését!

www.slovakia.travel

JELENTKEZÉS, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:  
Montana Tours Utazási Iroda Kft. 6720, Szeged Somogyi B. u. 20. 
Tel.: +36 30 689 7997 • Email: imola@montanatours.hu

Pályaszállások (4 nap / 3 éjszaka)
• Residence Hotel & Club****
• Family apartman
• Patty Garni

TÁRSASÁGI SÍVERSENY 2021

MÁRCIUS 12-15.
Donovaly (Szlovákia)

Versenyigazgató:
Klausmann Viktor



Árakat Euróban adtuk meg, a forint árak tájékoztató jellegűek. Befizetés Euróban , vagy magyar forintban napi ERSTE valuta eladási árfolyamon. 1 Euro = 350 Ft.

Residence Hotel & Club****

szlovákia

Ez a szálloda tökéletes helyszínt nyújt a közel 200 fős tábor  esti program-
jaira, síverseny díjátadójára. A Residence Hotel, elegáns 4*os szálloda, 
minőségi szolgáltatásokkal és maximális kényelemmel, mely még a 
legigényesebb vendégeknek sem fog csalódást okozni

A nemrégiben nyitott szálloda luxus körülmények között várja vendé-
geit. Közkedvelt szálloda családok, baráti társaságok körében, többféle 
szobatípusának köszönhetően, melyek között foglalhatnak 4-6 fős apart-
manokat és egybe nyitható családi szobákat is.

Elhelyezés:
• Standard szoba 2 fő részére: kétágyas szobák, fürdőszobával és WC-vel. 

Felszereltségük: televízió, internetcsatlakozási lehetőség, telefon, 
minibár, valamint széf.

• Superior szobák 2-4 fő részére: 2 légterű szobák, amelyekhez egy külön 
hálószoba és egy nappali tartozik, 2 fő részére kihúzható kanapéval. 
Fürdőszoba WC-vel. Felszereltségük: televízió, internetcsatlakozási 
lehetőség, telefon, minibár, valamint széf, illetve konyhasarok tűzhely-
lyel, hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel, mosogatógéppel.

• Apartmanok 4-6 fő részére: 3 légterű apartmanok, amelyhez a két kü-
lön hálószobán kívül nappali és konyharész is tartozik, amely teljesen 
felszerelt. A nappaliban kihúzható kanapé 2 fő részére. Fürdőszoba 
WC-vel. Felszereltségük: televízió, internetcsatlakozási lehetőség, te-
lefon, minibár, valamint széf, illetve konyhasarok tűzhellyel, hűtőszek-
rénnyel, mikrohullámú sütővel, mosogatógéppel.

• Családi szobák 2-4 fő részére: 2 légterű szoba elegáns berendezéssel, 
2 külön hálószobával. Fürdőszoba WC-vel. Felszereltségük: televízió, 
internetcsatlakozási lehetőség, telefon, minibár, valamint széf.

Szolgáltatások:
• Éttermek: Grand Hill Étterem, Diamont Hill Étterem, Residence Café
• Egyéb: konferenciatermek, szauna, tepidárium, ingyenes parkoló (nem 

őrzött)
• Ajurveda központ: egyedülállóan szép környezetben található gyó-

gyászati központ, amely igazi felüdülést biztosít egy fárasztó nap 
után. Indiai ayurvédikus masszázsok  - ayurveda szauna, finn szauna  
gőzfürdő

• Gyermekes családok számára családi szobák, gyermekágyak, gyermek-
kádak és játékok állnak a rendelkezésre.

• Bowling- és biliárdközpont (szállodától 30m-re)  kedvezményes árakat 
biztosít a szálloda vendégei számára. 

Ellátás: Félpanzió
A Grand étteremben és a Diamond Hill étteremben finom szlovák 
és nemzetközi ételeket szolgálnak fel. 

Részvételi díj:
• Felnőtt: 280 € / fő
• Gyermek: 4-12 éves korig: 160 €/fő
• Gyermek: 13-15 éves korig: 230 €/fő
• 1 ágyas felár: 65 €

Részvételi díj tartalmazza:
• 4 nap / 3 éjszaka szállást
• félpanziós ellátást  és délutáni tea, kávé, süteményt
• programokon és síversenyen való részvételt
• 20% kedvezményt a szálloda SPA szolgáltatásaira

Helyszínen fizetendő: 
• 1 €/fő/éj idegenforgalmi díj ( 4 éves kortól)

Donovaly Szlovákia egyik leghóbiztosabb sícentruma, a pályák nagy része 
már viszonylag kevés hó esetén is kiválóan alkalmas a sízésre. A sípályák 
nagy részét hóágyúzzák. Újdonság a „hibrid” 6 üléses/kabinos felvonó a 
Nova Holára, amely Európában a harmadik ilyen létesítmény. Különlegessé-
ge, hogy a 6 személyes ülôkék és a kabinok ugyanazon a drótkötélen egy-
más után haladnak, így a síelõk eldönthetik, hogy milyen módon akarnak 
feljutni a hegyre. Esténként egy reflektorokkal megvilágított pálya is műkö-
dik 9 óráig. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a síterep mindkét 
oldalán új liftek létesültek, a Zahradiste oldalon a 4-üléses Bully Expressz 
jelentős mértékben növelte a síközpont felvonókapacitását

• Távolság Budapesttől: 204 km
• Pályamagasságok: 910–1361 m
• Sípályák hossza: 11 km
• Liftek: 2 ülõ-, 14 húzó- és 1 bébilift.
• Pályák: 1 fekete, 4 piros, 13 kék. 
• Snowboard pálya, 30 km sífutópálya.

SÍOKTATÁS: A síoktatásról hivatalos, nemzetközi síoktatói diplomával 
rendelkező oktatók gondoskodnak, ezért a legújabb technikák, legkorsze-
rűbb oktatási módszereket alkalmazzák. Nagy hangsúlyt fektetünk a fel-

nőtt síoktatásra is! Az Az abszolút 0 km-es kezdőktől a „profik”-ig, mindenki 
megtalálhatja a tudásának legmegfelelőbb csoportot. Az  oktatás gyerme-
kek és felnőttek részére  minden tudás szinten pontos csoport beosztással 
történik. Természetesen a csoportok átjárhatóak a tábor  folyamán.  A cél 
az, hogy mindenki megtalálja a számára legideálisabb csoportot. Munka-
társaink jelentkezéskor felvesznek pár információt a sítudásra vonatkozóan, 
hogy egy viszonylag pontos előzetes felméréssel, a lehető leggyorsabban 
menjen a csoport beosztás. A maximum 8 fős csoportokat az első nap déle-
lőtt történő szintfelmérés alapján, tudás illetve kor szerint osztjuk szét. 
Síoktatás díja a helyszínen fizetendő!
Utasainknak kedvezményes síkölcsönzési lehetőség: 
https://ho.hu/arak/patty-ski-arak/

DONOVALY / Alacsony-Tátra

Montana Tours Szeged, Somogyi u. 20.
Telefon: +36 62/551-991  • Fax: +36 62/551-999  • E-mail: info@montanatours.hu • Web: www. montanatours.hu

Kedvezményes 
síbérletárak

 Felnőtt Junior/senior Gyerek

2 napos 50 € 40 € 35 €
3 napos 70 € 60 € 50 €

Junior: 2003. jan. 1–2008. dec. 31. között születettekre érvényes.
Gyerek: 2009. jan. 1–2014. dec. 31. között születettekre érvényes
INGYENES: 6 éves korig 2015. jan. 1 után születettekre 2 felnőtt el együtt 2 napos síbérlettel; 8 éves korig 
2013. jan.1. után született 2 felnőttel együtt akik 3 napos síbérletet váltotta

PATTY Garni
Ennél jobb pályaszállás nem létezik… Csak le kell sétálni a lépcsőn, fel-
csatolni a léceket és irány a pálya… Teljesen felújított, modern, padlófű-
téssel és minden szükségessel ellátottak a szobák. A szobák közvetlenül 
a Pattyski sísuli emeletén találhatóak, azaz közvetlenül a Patty sípályán, 
illetve a Donovalkovo kisvárostól 5 méterre.

Elhelyezés:
• PATTY GARNI Deluxe: két tágas szoba, 1. szoba dupla ágy, 2. szoba 

2x különálló ágy, kis hűtőszekrény, vízforralló, fürdőszoba tusolóval 
WC.Maximális kapacitás 4+2 fő, az apartman mérete kb 40 m2. konyha 
nincs egyik szobában sem.

• PATTY GARNI Studio: szoba dupla ággyal, tusolós fürdőszoba, WC. 
Maximális kapacitás 2 +1 fő, a szoba mérete 12 m2. Konyha nincs egyik 
szobában sem.

Ellátás: Reggeli

Részvételi díj:
• 580 €/  4 fős apartman reggelivel
• pótágy lehetőség 100 €/ fő / 3 éj

Family apartmanok
Minőségi apartmanok 10 m-re a felvonótól, 100 m-re a síkölcsönzőtől

Elhelyezés:
• FAMILY KOMFORT apartman: 2 szobás 38 m2, 4 felnőtt.+1 gyermek 

részére alkalmas Hálóban francia ágy, a nappaliban - szétnyithatós 
sarokülő 2 személyre + fotelágy, TV/SAT, WIFI, komplett felszerelt 
konyha sarok, wc, zuhany

• FAMILY MINI apartman: 2 szobás 25 m2, 2felnőtt.+2 gyermek részére 
alkalmas. Hálóban - francia ágy, a nappaliban - szétnyithatós kanapé 2 
személyre, TV/SAT, WIFI, komplett felszerelt konyha sarok, wc, zuhany

• FAMILY STUDIO apartman: 1 szobás 25 m2, 2felnőtt.+1 gyermek részére 
alkalmas Nappaliban - francia ágy, + 1 ágy, TV/SAT, WIFI, komplett 
felszerelt konyha sarok, wc, zuhany

Ellátás: önellátás  vagy 
rendelhető reggeli: étkezés a PATTY bisztróban (Patty épületben) Az étke-
zést előre kell megrendelni, 5 menüből lehet választani, vagy svédasz-
talos formában (a létszámtól függően). Ár: felnőtt 8,00€, gyerek 10 éves 
korig 6 €.

Részvételi díj:
• Family komfort: 490 €/apartman
• Family Mini: 390 €/apartman
• Family studio: 305 €/apartman

 Részvételi díj tartalmazza:
• 4 nap / 3 éjszaka szállást apartmanban rezsivel, takarítással
• programokon és síversenyen való részvételt

Helyszínen fizetendő: 
• 1 €/ fő / éj idegenforgalmi díj ( 4 éves kortól)


