
Közel 500 fős hangulatos sítábor,  
ahol a részvételi díj tartalmazza:

• síoktatás kezdőtől profi szintig,  
gyermek és felnőtt csoportok részére

• 30 vizsgázott, hivatalos síoktató,  
napi 2 x 2 órában oktatnak

• minden nap Aprés Ski party
• Völkl és Atomic síteszt
• síverseny gyerekeknek

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

Ingyenes síteszt

Az elmúlt szezon bebizonyította, hogy Kreischbergre mindig lehet 
számítani. Mikor minden helyen komoly hóhiánnyal küszködtek 
a pályák, akkor december elején és még március végén is remek, 
minőségi hó és kitűnően kezelt pályák várták a síelni és snowboar-
dozni vágyókat.  

Itt található Stájerország leghosszabb (3,7 km) kabinos felvonója. 
Távolság Budapesttől 450 km.
Magasság: 868 - 2118 m; szintkülönbség: 1250 m.

Kreischberg Ausztria egyik legjobban üzemeltetett  és leghóbiztosabb pályája!
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Kedvezményes szállás + síbérlet ár 
15–25 éves korú ifi gyerekeknek is!!!

Síoktatás
25 éves tapasztalattal ajánljuk MURAU-Kreischberg pályáit, mely 
minden sítudásnak megfelelő hóbiztos pályarendszer, ideális csalá-
di sítáborok helyszínére, hiszen kitűnő terep síoktatásra.
A síoktatásról hivatalos, nemzetközi síoktatói diplomával rendel-
kező oktatók gondoskodnak, ezért a legújabb technikák, legkor-
szerűbb oktatási módszereket alkalmazzák. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a felnőtt síoktatásra is! Sí és snowboard oktatás profi oktatói 
csapattal gyerekeknek és felnőtteknek, minden tudásszinten Az 
oktatás minden tudás szinten napi 2x2 órában történik délelőtt, 
délután, pontos csoport beosztással. Az oktatás az érkezés utáni 
napon reggel 10 órakor kezdődik, az utolsó napon csak délelőtt van 
oktatás 12.00-ig. A síoktatás alsó korhatára 4 év, míg a snowboard 
tanulás alsó korhatára 7-8 év.
Munkatársaink jelentkezéskor felvesznek pár információt a 
sítudásra vonatkozóan, hogy egy viszonylag pontos előzetes felmé-
réssel, a lehető leggyorsabban menjen a csoport beosztás. A maxi-
mum 8 fős csoportokat az első nap délelőtt történő szintfelmérés 
alapján, tudás illetve kor szerint osztjuk szét. 

Síverseny
Gyermekeknek izgalmas síversenyt rendezünk, melyet ünnepélyes 
díjkiosztóval és apré ski partyval koronázunk meg.

Programok
Pezsgős Hütte party vendégművésszel a központi étterem teraszán
SÍOKTATÓK bemutatkozása, szakmai ínyencségek, SÍVERSENY ün-
nepélyes díjkiosztóval, este RETRO BULI DJ Kecsával. Vendégmű-
vész: Jász Andris,szaxofonos.

Az idei 

téli szezonban 

ÚJ 10 üléses 

kabinos lift 

indul az alsó völgy állomástól!

Speciális CSALÁDI SÍBÉRLET KEDVEZMÉNY:Felnőtt 3-, illetve 4-napos síbérlethez  INGYENES gyermek síbérletet adunk !(Érvényes: 2006-2015 között született gyermekekre,2015 után született gyerekeknek eleve ingyenes).

Murau IDŐPONTJA:2021.december17-21.péntektől keddig

karácsony
előtti besízés



A 2021-es téli szezonra elkészült 2 új, modern apartmanház, összesen 
18 apartmannal, házanként 9-9 gyönyörű 2-6 fős apartmanokkal, 
melyek 4 kategóriába sorolhatóak.
Az apartmanház mellett közvetlenül a Dörflwirt étteremben reggeli és 
természtesen vacsora várja vendégeket ahol ala ’cart klasszikus osztrák 
ételek fogyaszthatóak.
A tágas apartmanok teljesen felszereltek, modern, mégis alpesi 
hangulatú bútorokkal, HDTV-vel, valamint ingyenes Wi-Fi. A konyhá-
ban minden alapvető konyhai eszköz, evőeszköz, edény, serpenyő, 
valamint mikrohullámú sütő, tűzhely, hűtőszekrény/fagyaszt, kávéfőző, 
kenyérpirító, mosogatógép található.
Mindegyik apartman infraszaunával rendelkezik.

Foglalható háztípusok:
• Apartman Mur – 27 m², 2 fő részére 

1 hálószoba franciaággyal, fürdőszoba, külön WC, wifi. 
• Apartman Kreischberg – 48 m², max. 4 fő részére 

2 hálószoba (1 franciaágy, 1 emeletes ágy),  
1 fürdőszoba, külön WC, infrakabin, wifi. 

• Apartman Kreischberg Superior – 57 m², max. 4 fő részére 
2 franciaágyas hálószoba, 1 fürdőszoba, külön WC, infrakabin, wifi.

• Apartman Frauenalpe – 72 m², max. 6 fő részére 
3 hálószoba (többnyire franciaágyas), 2 fürdőszoba,  
külön WC, infrakabin, wifi

Végtakarítás:  
Mur 50 €, Kreischberg 70 €, Kreischberg Superior 75 €, Frauenalpe 
100 € (kötelezően fizetendő)  
Ágyneműszett (törölközők, ágynemű):  
13,9 € / fő / tartózkodás (kötelezően fizetendő)  
Idegenforgalmi adó: 1,5 € /fő /éj (15 éves kor felett)  
Gyermekágy ágyneművel: 15 € / ágy / tartózkodás  
Kaució: 200 € / apartman

KREISCHBERG SUITES 

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

ÚJDONSÁG!

Részvételi díj: 4 éjszakára, 4 napos síbérlettel, síoktatással, programokkal

Gyerek
2006-ig

Junior 
2003-2005 Felnőtt

Apartman 
Kreischberg Suite
4 fős

235 €
83.500 Ft

370 €
131.350 Ft

400 €
142.000 Ft

Apartman 
Kreischberg
4 fős

225 €
79.900 Ft

360 €
127.800 Ft

390 €
138.500 Ft

Apartman 
Frauennalpe
6 fős

220 €
78.000 Ft

350 €
124.250 Ft

385 €
136.700 Ft

Apartman 
Frauennalpe
5 fő esetén

220 €
78.000 Ft

370 €
131.350 Ft

407 €
144.500 Ft

A Harken Derm fényvédő kizárólag ásványi UV-szűrőket, cink-oxidot és 
titán-dioxidot tartalmaz, amelyek széles spektrumú, biztonságos and tartós 
védettséget adnak anélkül, hogy az emberi testre és a környezetre káros 
hatással lennének. Fontos, hogy tartalmaz nővényi eredetű antioxidánsokat 
is, amelyek második védelmi vonalként szolgálnak, és enyhítik az UVA által 
kiváltott oxidatív károsodást, ami hozzájárul a bőr öregedéséhez. A Harken 
Derm fényvédő krémet eredetileg a vitorlások szem előtt tartásával Dr. 
Olasz Harken dermatológus fejlesztette ki.

A hideg, a szél és az erős napsugárzás károsítja a 
bőrt. A napsugárzás 90%-át visszaveri a hó, ezáltal 
majdnem megduplázott dózisban éri az arcunkat az 
UV-sugárzás.

HOGYAN ŐRIZD MEG AZ EGÉSZSÉGES BŐRT TÉLEN?
Védd a nap és szél ellen, használj professzionális, 
klinikailag tesztelt SPF 50 Harken Derm fényvédő 
krémet!

RENDELHETŐ: 
E-mail: imola@harkenderm.com • Tel.:  +36 30 9789 161 

MEGVÁSÁROLHATÓ: 
Montana Tours Utazási Irodában,  
illetve a sítáboraink helyszínén is kapható !



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

FERIENPARK ALPS RESORT  APARTMANOK ****

Kreischbergi kabinos lift alsó állomásától kb. 300 méterre található, 
4 csillagos luxus apartmantelep  önálló hangulatos 3-4-5 fős fahá-
zakkal és sorházakkal. Központi recepcióval, étteremmel, uszodával, 
szaunával, gyermek pancsolóval, wellness részleggel felszerelt komp-
lexum, mely szolgáltatásokat a részvételi díj tartalmazza!

Ellátás: önellátás, vagy félpanziós lehetőséget biztosítunk  
az apartmanok központi épületében: felnőtt 22 €/fő/nap,  
gyerek 10-14 évig: 17 €/fő/nap, 3-9 évig: 12 €/fő/nap.

Elhelyezés: 3-4-5 fős több típusú apartmanokban, a részletes alaprajzot 
e-mailben küldjük az érdeklődőknek, illetve 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: 3-4 fő részére, hálószoba az első 
emeleten franciaággyal, nappali és hálószoba egyben kanapéval 2 
személynek, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, hajszárító, rádió, 
kábeltévé, széf és erkély. 2 fős apartman felár: 100 €.

• Familien apartman 55 m²: 4-5 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 : 3-4 fő részére, nappali, 1 kétágyas szoba és 
1 hálószoba emeletes ággyal, teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba, 
hajszárító, rádió, kábeltévé, széf és terasz. 2 fős apartman felár: 100 €.

• Troadkasten house 35 m² : 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.

• Troadkasten house 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.

• Troadkasten house 49 m² : 4-5 fő részére, nappali és teljesen felsze-
relt konyha, 1 kétágyas szoba az első emeleten, másik hálószoba 2 
esetleg 3 egyszemélyes ággyal, fürdőszoba, hajszárító, kábeltévé, 
rádió, széf és terasz.

• 
Részvételi díj: személyenként megadott turnusra  
SÍBÉRLETTEL és SÍOKTATÁSSAL értendő, wellness használattal.
Uszoda nyitva 8.00-20.00, szauna nyitva: 15.00-20.00
Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor a jegy-
pénztárban visszajár! (3 €)
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 2,5%-a

Végtakarítás és üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő:
Garconniere, Village 28 nm.: 60 €, Maisonette, Village 35 nm: 75 €;
Familien apartman, Troadkasten house 85 €.

Üdülőhelyi díj: 1,5 €/fő/éj 15 év felett. Kaució: 100 €/ap., Troadkastein 
200 €/nap, melyet távozáskor utasaink az apartman hiánytalan átadá-
sakor visszakapnak. Ágynemű, törölköző kötelező bérleti díja: 12 €/fő.  
Gyerekágy 15 € / éj.

Részvételi díj tartalmazza:  Szállás, síbérlet, oktatás (EUR/fő)

Felnőtt Diák (15–25 éves korig)

3 napos bérlet 320 € / 113.600 Ft 298 € / 105.800 Ft

4 napos bérlet 360 € / 127.800 Ft 330 € / 117.000 Ft

Gyermek INGYENES SÍBÉRLETTEL

4 éves kor alatt külön ágyban: 110 € / 39.050 Ft

4–14,9 éves korig: 180 € / 63.900 Ft



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

Kreischbergi sífelvonótól alig 100 méterre található apartmanház, 
mely 137 apartmannal, wellness részleggel, fitneszteremmel, házimo-
zival és számos szabadidős tevékenységet kínáló játékszobával várja 
vendégeit. Az egész épületben ingyenes vezeték nélküli internetelérés 
(WIFI), a lobbyban versenyméretű pókerasztal áll rendelkezésre. 
Szálloda wellness részlegének szolgáltatásai: szauna, infraszauna, 
gőzfürdő, hideg vizes merülő medence, valamint zsetonnal üzemelő 
pezsgőfürdő és szolárium. 

Elhelyezés:
• 2+1 ágyas apartman

Két fő elhelyezésére alkalmas, 27 m2-es, egylégterű apartman 
konyhasarokkal, kádas fürdőszobával és terasszal. Szükség szerint 
egy pótággyal bővíthető egy 14 év alatti gyermek részére. Az 
apartmanokban magyar nyelvű tv csatornák és Wifi internet elérés 
van. A konyha többek között főzőlappal, mikrohullámú sütővel, 
hűtőszekrénnyel, tea- ill. filteres kávéfőzővel, vízforralóval és 
kenyérpirítóval felszereltek.

• 4+1 ágyas kétlégterű apartman
Négy fő elhelyezésére alkalmas, 43 m2-es, kétlégterű családi apart-
man, szobánként két ággyal, közös konyha-és étkezősarokkal, 
terasszal, kádas fürdőszobával és még egy különálló mellékhelyi-
séggel. Szükség szerint egy pótággyal bővíthető egy 14 év alatti 
gyermek részére. Az apartmanokban magyar nyelvű tv csatornák 
és Wifi internet elérés van. A konyha többek között főzőlappal, 
mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel, tea- ill. filteres kávéfőző-
vel, vízforralóval és kenyérpirítóval felszereltek.

Nagyobb csapatok elhelyezését is meg tudjuk oldani apartmanok 
összenyitásával, a szabad helyek függvényében.

Ellátás: félpanziós ellátás, mely a szálloda főépületében biztosított. 
Büféreggeli hideg és meleg ételekkel, vacsorára büféjellegű leves, 
desszert és saláta, a főétel 2 menüből választható. 

Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor  
a jegypénztárban visszajár! (3 €)
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 2,5%-a.
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,5 €/fő/éj 15 év felett.
Az apartman épületek között hangulatos kültéri apre ski bar található.

CLUB HOTEL APARTMAN KREISCHBERG****

2+1 ágyas apartman Szállás, félpanzió, síbérlet, oktatás (€/fő)

Felnőtt Gyerek 
(0-4 év)

Gyerek 
(4-6 év)

Gyerek
(6-13,99 év)

Ifjúsági
(14-17,99 év)

3 napos 
síbérlettel

535 €
189.500 Ft ingyenes 100 €

35.500 Ft
270 €

95.900 Ft
435 €

154.500 Ft

4 napos 
síbérlettel

570 €
202.350 Ft ingyenes 100 €

35.500 Ft
270 €

95.900 Ft
465 €

165.000 Ft

4+1 ágyas apartman Szállás, félpanzió, síbérlet, oktatás (€/fő)

Felnőtt Gyerek 
(4 éves korig)

Gyerek 
(4-6 éves 

korig)

Gyerek
(6-13,99 éves 

korig)

Ifjúsági
(14-17,99 éves 

korig)

3 napos 
síbérlettel

485 €
172.200 Ft ingyenes 100 €

35.500 Ft
270 €

95.900 Ft
435 €

154.500 Ft

4 napos 
síbérlettel

520 €
284.600 Ft ingyenes 100 €

35.500 Ft
270 €

95.900 Ft
465 €

165.000 Ft



Magas színvonalú szolgáltatásokkal, elsőrangú felszereltséggel és 
kényelemmel rendelkező modern szálloda.
Szolgáltatások: 385 m² wellness, uszoda, szaunavilág, gyermekme-
dence, lobby bár, szivarszoba, pub-söröző biliárddal, csocsóval, kártya 
asztallal, darts és bowling pálya
Ellátás: svédasztalos félpanzió.
Elhelyezés: 2 ágyas, 2+1 ágyas, 4 ágyas, modern berendezé-
sű, elegáns szobák. Vendégeink kényelmét fürdőköpenyek, 
szaunatörölközők, műholdas TV, telefon, széf, vezetékes internet csat-
lakozás, minibár, valamint a fürdőszobában hajszárító és kozmetikai 
tükör szolgálja. A szálloda egész területén ingyenes WIFI csatlakozás 
áll vendégeink rendelkezésére.

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 gyer-
mek elhelyezésére alkalmas, egylégterű, erkélyes szoba.  
A fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal felszerelt. 
Gyermek szállás, ellátás 4 éves korig ingyenes.
Két légterű családi apartman felár: 50 €/éj.

Csoportos síoktatás 4 éves kortól lehetséges.
Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor  
a jegypénztárban visszajár! (3 €).
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 2,5 %-a.
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,5 €/fő/éj 15 év felett.

RELAX RESORT KREISCHBERG****

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

Részvételi díj tartalmazza: 
Szállás, félpanzió, síbérlet, oktatás (EUR/fő)

Felnőtt Diák (15–25 éves korig)

3 napos bérlettel 550 € 
198.000 Ft

420 €
151.200 Ft

4 napos bérlettel 590 €
212.500 Ft

450 €
162.000 Ft

Gyermek INGYENES SÍBÉRLETTEL

4–9,9 éves korig: 220 € / 79.200 Ft

10–14,9 éves korig: 275 € / 99.000 Ft

4 éves kor alatt 

ingyenes
szállás, síbérlet.

Gyermek síverseny, ingyenes síteszt!



Teljesen felújított, magas színvonalú, gyermekbarát szálloda, a sípá-
lyáktól kb. 500 méterre 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, gyógyfüves és finnszauna, gőzfürdő, szolárium, masszázs), 
hotelbár, kávézó, borospince, játszóbirodalom (babapancsoló, játszó-
szoba, barkácsmű hely, játszótér). 
Ellátás: félpanzió – svédasztalos reggeli, menü választásos vacsora, 
salátabüfével.

Elhelyezés: Minden szoba felújított, modern, különleges hangulatú.
• Kétágyas standard szoba: egylégterű szoba 2+1 fő részére 

(18-25 m2) önálló erkéllyel vagy anélkül, masszív fa bútorokkal, 
zuhanyzóval ellátott fürdővel és WC, kábel TV, telefon, hajszárító, 
ingyenes széf.

• Superior szoba: 2-4 fő részére (30-38 m2), világos fa bútorok, kábel 
TV, telefon, hajszárító, ingyenes széf, különálló fürdő valamint WC.

• Kreischberg Suite - Kétlégterű lakosztály: kétlégterű tágas és 
világos lakosztály, 2-4 fő részére (30-35 m2), mindkét szobában 
franciaágy vagy bizonyos esetekben a franciaágy helyett nyitható 
ágy, zuhanyzóval ellátott fürdő és WC, kábel TV, telefon, hajszárí-
tó, ingyenes széf. Kitűnő választás két gyermekes családoknak, de 
akár 4 felnőtt részére is.

• Alpenblick Suite - Háromlégterű lakosztály: három légterű csa-
ládi lakosztály 2-6 fő részére (50 m2), a legnagyobb méretű szoba, 
kényelmes és tágas elhelyezés, nappali és hálószoba, TV, rádió, 
telefon, hajszárító és egy pazar kilátást biztosító erkély.

Superior szoba felára: 40 EUR / szoba / éj
Kétlégterű lakosztály felára: 50 EUR / szoba / éj
Háromlégterű lakosztály felára: 80 EUR / szoba / éj
Felnőtt 1 ágyas  felár: + 60%
Gyermek 4 éves korig ingyenes!
Csoportos síoktatás 4 éves kortól lehetséges!

Keycard árát a részvételi díj már tartalmazza, bérlet leadásakor a jegy-
pénztárban visszajár! (3 EUR)
Útlemondási biztosítás: részvételi díj 2,5 %-a
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj 1,6 EUR/fő/éj 15 év felett

ALPENBLICK HOTEL****    //   KORÁBBAN FERIENHOTEL

Részvételi díj tartalmazza: 
Szállás, félpanzió, síbérlet, oktatás (EUR/fő)

Felnőtt Diák
(15–25 éves korig)

3 napos bérlet 540 € / 195.000 Ft 410 € / 160.000 Ft

4 napos bérlet 580 € / 208.800 Ft 440 € / 171.600 Ft

Gyermek INGYENES SÍBÉRLETTEL

4–9,9 éves korig: 220 € / 79.200 Ft

10–14,9 éves korig: 275 € / 99.000 Ft

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


