Refi. sítábor tájékoztató 2017
Tisztelt Síbarát!
Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmét a Refi 2017 január 22-Január 27-i sítáborára, melynek helyszín a Trevalli sírégió
Olaszország:
A sítábor tartama:
•
2017 január 22 /vasárnap/ - Január 27-ig / péntek / 6 nap 5 éjszaka 5 nap síeléssel
•
indulás: 2017 január 22-én 500 órakor / Domus parkoló /
•
érkezés: kora esti órákban / az út kb. 11 óra /
•
vissza indulás: 2017 január 27-én délután sielés után
•
visszaérkezés – január 28-án hajnali órákban / 05-06 / óra
Utazás:
Kecskemét –Solt- Rábafüzes-Graz-Klágenfurt-Udine- - Portogruaro - Belluno - Falcade útvonalon (800 km. /
•
autóbuszon vagy egyénileg
Szervező utazási iroda: ELISIO S.r.l.38010 Fai della Paganella
Szállás: Hotel Orsa Maggiore Falcade 1190m
Fekvése:
•
Sípályától való távolsága 2,5 km.
•
Síbusz megállója 50-100 mA síbusz ingyenes!
Felszereltség:
•
Felszereltség: recepció, bár, társalgó, étterem, lift, garázs, síléctároló, szauna, törökfürdő
•
Ágyneműhuzatot és törölközőt vinni kell! Igény esetén bérelhető 5 €/fő.!!!!!!!!!!!!!
Kapacitás: 150 férőhely.
Elhelyezés:
•
2-3-4 ágyas, zuhanyzós, wc-s szobákban és apartmanokban.
•
Gyerekkedvezmény: 3 éves korig ingyenes ha külön ágyat nem foglal.
Ellátás félpanzió:
•
Félpanzió: büfé reggeli és menüvacsora
•
Az érkezés napján nincs vacsora!!!!
Biztosítás: egyénileg, feltétlenül kötendő, a balesetveszélyre való tekintettel!
A sípályák:
•
A síparadicsom 100 km-es pályarendszere Falcade, Passo San Pellegrino és Moena között húzódik.
•
A dolomitok leggyönyörűbb panorámája nyílik innen, beleértve: San Martino Pale, Civetta, Pelmo, Marmolada, Focobon
csúcsait.
•
100 km sípálya (9 zöld, 29 kék, 17 piros, 7 fekete) 100 % hóágyúzott pálya
•
27 sílift (2 telekabin (36-100 fő) , 1 kabinos (12 fő ), 15 ülő-, 9 húzólift) 60 km sífutópálya
igénybe 18
Árak, részvételi díj:
felnőtt
diák
8 év-ig
szállás, étkezés 6/5
nap+helyi illeték
Utazás
a síbérlet /5 napos /
összesen:

180€+5€(tavalyi
ár!)
15-20000Ft*
152€
337€+1520000Ft

180€+5€ (tavalyi
ár!)
15-20000Ft*
119€
304€+15-20000Ft

180€+5€ ( 3 éves korig
ingyenes)
15-20000Ft*
-**!!!!!!!!!
185€+15-20000Ft

•
*létszámfüggő
•
**Gyerekkedvezmény: 8 éves korig a síbérlet ingyenes
• Síbérlet kaució ára 5,- Euro. A síbérlet leadásakor visszajár.
• A helyszínen fizetendő 5 euro/fő/hét illeték!!!!!!!!!!!! (a fenti árban fel van tüntetve)
• A részvételi részleteit a következő módon kérem fizetni először 100€ előleg, majd december 20-ig a fennmaradó összeget
euróban és forintban
Kérem, hogy igényüket minél hamarabb jelezzék, mert ettől függ a tábor indulása, szervezése
Mindenkinek jó pihenést kívánva:
Kecskemét, 2016 szept. 25.-én
Tóth Attila
szervező-csoportvezető

